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1. Úvod
V letošním roce uplynulo 111. let od narození akademického sochaře Karla Lenharta
(1904-1978). Umělcova osobnost a jeho umělecký odkaz stál stranou umělecko-historického
zájmu od osmdesátých let minulého století. Předkládaná práce se neskromně pokouší alespoň
z části tuto mezeru zaplnit.
Studie představuje život umělce společně s jeho tvorbou odehrávající se především
v teritoriu Moravy a Slezska. Dále se snaží uvést umělcovu tvorbu společně s kontextem doby.
Existující výstupy hodnotící životní osudy a sochařské dílo K. Lenharta pochází z doby více než
před padesáti lety. Nejedno z těchto hodnocení je ovlivněno dobovou ideologií, která propagovala
socialistické umění na úkor nových proudů, či některých konkrétních námětů. V novějších
publikacích bývá K. Lenhart zmíněn pouze okrajově a povětšinou bez hodnocení umělecké tvorby.
Žádná z již existujících publikací, či příspěvků o K. Lenhartovi se nijak šířeji nezabývá jeho
restaurátorskou činností, která zahrnuje značné množství kamenných památek. Dále většina knih,
nebo katalogů neobsahuje informace o pedagogické činnosti K. Lenharta a jeho organizačních
schopnostech uplatňujících se v uměleckých spolcích.
Tato práce je založena především na studiu archivních dokumentů deponovaných
v archivech především Moravského a Slezského regionu. Informace osobnějšího charakteru
s ochotou poskytli příbuzní K. Lenharta, ale také jeho přátelé. Jádro celé práce pochopitelně
spočívá ve shromáždění a zdokumentování obsáhlého sochařského díla a především v množství
restaurátorských zpráv. Dokumentace tvorby K. Lenharta staví badatele před nadmíru náročný
úkol, neboť množství jeho děl se nachází v soukromých sbírkách po celé České republice.
S restaurátorskými zprávami by se zdál úkol snadnější, nicméně jejich častá neúplnost přináší
taktéž problémy.
Následující text je logicky rozčleněn do šesti hlavních kapitol, které se dále rozdělují na
menší celky. První kapitola představuje stav dosavadního bádání, která předkládá veškeré nalezené
zdroje hovořící o sochaři K. Lenhartovi. Zdroje však zdaleka nevyčerpávají všechny poznatky o
životě a dílu umělce. Většina monotematicky zaměřených publikací ke K. Lenhartovi pochází
z dávných let a zatěžuje ji dobová ideologie. V posledních letech se objevoval K. Lenhart jen
v literatuře obsáhlejšího zaměření. Publikace obojí orientace se však staly výchozími body pro
další hledání v pramenech a později pro následující text.
Další kapitola představuje K. Lenharta od jeho narození, rodinného zázemí, přes hledání
cesty k umění, nastoupení na tuto cestu v podobě nejrůznějšího školení až po samostatnou tvůrčí
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činnost, uzavření umělcovy tvorby a osud jeho ateliéru a neustálý život některých jeho děl.
Uvedená fakta jsou podložena hlavně archivními materiály, nebo dalšími zdroji. Osobnosti
objevující se v textu, ať už jde o rodinu, učitele, nebo i kamarády, jsou ve zkratce představeni
v poznámce pod čarou spolu s literaturou, která o nich může zájemci prozradit více informací. Od
první zaznamenané umělecké práce se objevuje v textu název díla, doplněný o rok vzniku,
podrobněji však díla představuje až následující kapitola. Ta uvádí jednotlivá umělecká díla
v tematických celcích daného období spolu s nastíněním kontextu doby. Vybraná díla dále rozvádí
prostý popis následovaný popisem umělecko-historickým. Pro jasnější hodnocení některých
uměleckých děl bylo použito porovnání s díly jiných umělců, na základě stylové či námětové
podobnosti. Každá podkapitola končí krátkým shrnutím sochařovy tvorby v daném období.
Kapitola s číselným označením pět přibližuje další činnosti K. Lenharta, a to pedagogické
působení uvedené v kontextu tehdejšího ojedinělého pedagogického programu v rámci Univerzity
Palackého (UP) a působení K. Lenharta v různých uměleckých spolcích. Pedagogickou práci
vykonával K. Lenhart pouze krátkou dobu a té odpovídá také poměrně menší suma získaných a
sepsaných informací. Druhá část kapitoly se věnuje spolkové činnosti K. Lenharta. Jsou to
především spolky v Olomouci a Ostravě, které byly zvoleny na základě největší Lenhartovy
aktivity ve výtvarných spolcích právě v těchto městech. K. Lenhart byl však člen také dalších
výtvarných spolků: pražského Mánesa, brněnské Skupiny výtvarných umělců (SVU), SVU Aleše
a Bloku výtvarných umělců Brno, také prostějovského Rejska a po roce 1949 také Svazu
československých výtvarných umělců (SČVU). Některé ze zmíněných spolků měly velmi krátký
život, nebo s nimi nevystavoval K. Lenhart soustavně a nepodílel se na jejich organizaci tolik, jako
v olomouckých a ostravských spolcích.
Poslední kapitola podrobně představuje rozsáhlou restaurátorskou činnost K. Lenharta.
Začíná krátkým představením restaurování vůbec a jeho krátkými dějinami. Další podkapitoly už
předkládají restaurátorské zásahy, a to v plné šíři, začínající dokladem o uzavřené smlouvě, přes
popis poškození a následných opravách. Jednotlivé techniky, či použité materiály, které vyžadují
podrobnější vysvětlení technologie, obsahu, nebo postupu, následují bezprostředně v dalším
odstavci po prvním uvedení takovéto techniky/materiálu. Postupy restaurátorských zásahů
dokumentují také přiložené fotografie. Na konci každé podkapitoly se nachází shrnutí použitých
materiálů a technik společně s hodnocením těchto materiálů a postupů podle dnešních názorů na
restaurování památek. Právě tato kapitola představuje jádro předkládané práce.
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Bohatý poznámkový aparát obsahuje mimo jiné i důležité údaje a technické parametry
dokumentovaných děl, ale i restaurovaných památek. U výtvarných děl jsou údaje řazeny
následovně: autor, název díla, datace, výška (popř. délka), materiál, zničení, umístění (pokud je
dílo deponováno v muzeu, či galerii, pak je uvedeno i inventární číslo) a literatura, nebo seznam,
ve kterém je dílo uvedeno. Pokud dílo existuje ve více variantách, je autor a název díla uveden
pouze jednou a jednotlivé varianty od sebe odděluje středník. Pakliže některý z údajů chybí, je
tomu proto, že nebylo možné tento parametr získat (kvůli vyššímu umístění, nebo u již zničeného
díla), nebo proto, že nebylo fyzicky zdokumentováno, a není uvedeno ani v dřívějších seznamech
děl. V oddílu o restaurátorských zásazích se nachází podobné údaje u restaurovaných děl, a to
v pořadí: název sochy, autor, datace a literatura představující dílo blíže (pokud taková existuje).
K restaurátorským zásahům náleží i přiložený katalog, který přehledně podává základní
informace.
Po závěru sumarizujícím Lenhartův přínos, jak v sochařství, tak v ostatních činnostech a
katalogu restaurovaných děl, následuje seznam pramenů a literatury. Zásadní význam zastává
obrazová příloha, která odkazuje na vybraná sochařova díla volné tvorby i restaurátorské činnosti.
V kompletní podobě je obrazová příloha uložena na přiloženém CD.
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2. Stav bádání
O osobnosti Karla Lenharta se dozvídáme z několika různých literárních zdrojů. A to z
katalogů kolektivních výstav, kde se povětšinou uvádí jen jméno a vystavené dílo, výjimečně i se
stručně uvedeným životopisem. Dále z katalogů samostatných výstav, kde bývají také pouze kusé
informace. Všeobecné poznatky uvádějí katalogy kolektivních výstav regionálních umělců.
Obsáhlejší už jsou katalogy samostatných výstav, existují tři a mají nestejný rozsah. Sepsána byla
i jedna seminární práce o K. Lenhartovi. Mezi další zdroje patří články v regionálních novinách a
časopisech, restaurátorské zprávy a zmínky v publikacích se širším tématem. Nelze opomenout
ani encyklopedická hesla náležící k sochaři Lenhartovi. Dochované prameny jsou uložené
povětšinou v olomouckém archivu a obsahují různé autentické dokumenty.
Hromadný katalog Mladé umění na Hané1 sepisuje Jaroslav Pacák k příležitosti pětiletého
trvání spolku Skupiny olomouckých výtvarníků (SOV). První stránky jsou věnovány spolku a
regionálnímu umění obecně, následují medailony jednotlivých umělců. Na řádcích o K. Lenhartovi
sepsal Pacák jeho cestu k sochařství, učení, zásadní vlivy jiných umělců a přehled významnějších
děl. Skromnější zmínky o K. Lenhartovi se objevují v publikaci Výtvarní umělci severní Moravy
a Slezska. 2 Uvádí se zde jen velmi stroze popsaná studia a charakter jeho sochařské práce
v jednotlivých obdobích. Poslední knihou z této skupiny je Sochařství v Olomouckém kraji. 3
V této publikaci, která prezentuje množství sochařů, je obsaženo více informací o K. Lenhartovi,
a to od krátkých biografických údajů, přes různé inspirační zdroje pro sochařskou práci, až
k podrobnějšímu pohledu na aktivity Klubu přátel umění.
Autorské katalogy byly vydány celkově tři. Nejucelenější a nejobsáhlejší autorský
katalog představuje kniha s názvem Karel Lenhart: soubor plastik4od Františka Tvrdoně, ve které
popisuje jak život Lenharta, tak i jeho dílo a vlivy na něj působící. Na konci uvádí přehled výstav,
kterých se Lenhart účastnil a také seznam děl. Celým textem se vine ideologie doby, v některých
místech je až přespříliš zdůrazňována. Podnět pro vznik publikace není zřejmý, v této době neslavil
sochař žádné jubileum, ani nebyla uspořádána žádná souhrnná výstava jeho děl. Po osmi letech
vydává olomoucká galerie další autorský katalog Karel Lenhart 5 od Jaroslava Ryšky, a to při
příležitosti umělcových 60 narozenin a konané výstavě. Text je méně obsáhlý než předchozí spis

1

Jaroslav Pacák, Mladé umění na Hané, pět let skupiny olomouckých výtvarníků, Olomouc 1942.
Karel Jiřík – Petr Holý et al., Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska, ve sbírkách Galerie výtvarného umění
v Ostravě 1900 – 1950, Ostrava 2006.
3
Jiří Hastík – Josef Maliva, Sochařství v Olomouckém kraji 1900 – 2012, Olomouc 2012.
4
František Tvrdoň, Karel Lenhart: Soubor plastik, Olomouc 1956.
5
Jaroslav Ryška, Karel Lenhart, Olomouc 1964 (nestránkováno).
2
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Tvrdoně, i přesto popisuje život a dílo Lenharta dosti podobně a není zde tolik poukazováno na
ideologii doby. Taktéž Ryška nabízí přehled děl a účastí na výstavě a navíc přidává přes dvacet
reprodukcí sochařských děl, které nafotil Karlův bratr fotograf Otakar Lenhart.6 Poslední katalog
z této skupiny sepsanal Jaroslav Lakosil7 u příležitosti první posmrtné výstavy soch K. Lenharta.
Ve čtyřech odstavcích stručně popisuje Lenhartovo studium, vlivy působící na jeho práci a krátkou
charakteristiku jeho děl. Text doprovází dvěma reprodukcemi soch a přiložen je taktéž seznam
vystavených 42 prací. Z uvedených autorských katalogů obsahuje poslední jmenovaný nejméně
nových informací.
Kromě oficiálně vydaných publikací zpracoval téma K. Lenharta jako ročníkovou práci
student filozofické fakulty UP Adolf Cásek.8 Její obsah je však zklamáním, protože z větší části
pouze kompiluje texty Jaroslava Ryšky a Františka Tvrdoně a jen v malé míře ukazuje vlastní
názor a pohled na sochařská díla K. Lenharta. Nově upozorňuje na Lenhartovu restaurátorskou
činnost, která byla však nejspíš pro Cáska okrajovým zájmem a nedokládá ji (stejně jako další cizí
myšlenky) žádnou citací či poznámkou o zdroji těchto informací. Kusé údaje o restaurování však
pomohly při podrobnějším hledání pramenů.
Články o Karlu Lenhartovy se nachází především v novinách jménem Hanácké noviny a
Lidová demokracie, ale také v časopisu Kde, kdy, co. Vždy se jedná o příspěvky související
s výstavou, nebo Lenhartovým životním jubileem. Krátce K. Lenharta představili také v novinách
České slovo s připojenou karikaturní podobiznou [241]. V příspěvcích se kromě aktuální
informace objevují i základní informace o studiu, některých realizacích a výjimečně i fotografie
Karla Lenharta nebo jeho díla.
Následují publikace rozsáhlejšího obsahu, které se zmiňují o K. Lenhartovi v různých
souvislostech. Starší z nich, Oznámení o Ikarově letu,9 je v podstatě také hromadným katalogem
výstavy, ale vzhledem k širokému pojetí problematiky šedesátých let, jsem si ho dovolila zařadit
do této skupiny. Tato publikace přináší především množství informací nejen o výtvarném dění
šedesátých let, ale také o svazech výtvarníků a jejich vzájemném působení. Jméno K. Lenharta se
nachází na několika stránkách v souvislosti s veřejnými zakázkami a výstavami v krajské galerii.
Pro pochopení situace, ve které Lenhart působil, jde o důležitou publikaci. Další knihou

6

AD [Antonín Dufek], heslo Otakar Lenhart (*1905 †1992), in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého
výtvarného umění I, Praha 1995, s. 444.
7
Jaroslav Lakosil, Karel Lenhart, výběr ze sochařského díla, Olomouc 1980.
8
Adolf Cásek, Život a dílo akademického sochaře Karla Lenharta, Olomouc 1975.
9
Pavel Zatloukal (ed.), Oznámení o Ikarově letu. Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury, Olomouc
1998.
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nezabývající se čistě sochařstvím, nebo přímo K. Lenhartem je titul Příběhy olomouckých
pomníků. 10 Karel Lenhart se nezabýval pouze volnou plastikou, ale i medailérstvím, tvorbou
pamětních desek a pomníků, a právě tuto část jeho tvorby v Olomouci zahrnuje jmenovaná
publikace. Ta podává nejen informace o pomníku jako takovém, ale i o osobě na něm zobrazené.
Vzhledem k zaměření autora zde nejsou vyjádřeny žádné soudy hodnotící výtvarnou kvalitu.
Poslední velmi obsáhlou knihou jsou Dějiny Olomouce,11 kde v pasážích o umění vypisuje Pavel
Zatloukal mnohé informace o Klubu přátel umění Olomouc (KPU), ale i následně vzniklém Svazu
olomouckých výtvarníků (SOV), ve kterém se Lenhart hojně angažoval. K. Lenharta představují
nejen jako výtvarníka, ale i člena Kulturní rady, nebo hodnotící komise. Činnost K. Lenharta ve
výtvarných spolcích reflektuje habilitační práce Josefa Malivy 12 a Historie MSVU sepsaná
Vladinírem Hýlem. 13 Zmíněné publikace představují pohled na Lenhartovu tvorbu v širších
reáliích či příbuzných tématech tvorby.
V rámci bádání o umělci není možné vynechat hesla v encyklopedické literatuře. Heslo
Karel Lenhart se objevuje v Nové encyklopedii českého výtvarného umění.14 V příspěvku shrnuje
stručně životopis sochaře a krátce charakterizuje vývoj jeho tvorby v jednotlivých obdobích.
Nakonec přidává seznam několika významnějších samostatných a kolektivních výstav. V knize
Nový slovník československých výtvarných umělců15 se také objevuje krátký životopis následovaný
informacemi o některých dílech, městech, ve kterých vystavoval a všech druzích sochařské práce,
jimiž se zabýval (sochy, reliéfy, náhrobky, medaile a pomníky).
Restaurátorské zprávy jsou převážně uloženy v archivu Národního památkového ústavu
(NPÚ) v Olomouci. Dvě zprávy se nachází v brněnském archivu tamní pobočky NPÚ. Některé
restaurátorské zprávy obsahují také kartony uložené ve Státním okresním archivu Olomouc
(SOkA), většina z nich je kopií zprávy, kterou má NPÚ Olomouc, ale často obsahují navíc i
podrobné vyúčtování včetně doložených paragonů a jízdenek. Restaurátorské zprávy dokládají jak
stav soch před zahájením práce, tak i průběh práce a závěrečnou fotodokumentaci. Tento pramen
je velmi důležitý pro kapitolu Restaurátorská činnost.
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Milan Tichák, Příběhy olomouckých pomníků, Olomouc 2002.
Jana Burešová – Jindřich Schultz et al., Dějiny Olomouce sv. 2., Olomouc 2009.
12
Josef Maliva, Malířská, grafická a ilustrační tvorba a výtvarně organizační činnost v olomouckém regionu od
počátku do poloviny 20. století, Období mezi první a druhou světovou válkou (Habilitační práce), FF MU, Olomouc
1990.
13
Vladimír Hýl, Historie MSVU, převzato z www.sca-art.com v listopadu 2014.
14
JMa [Josef Maliva], heslo Lenhart Karel, in: Horová (pozn. 6), s. 444.
15
Prokop Toman, heslo Lenhart Karel, in: Prokop Toman (ed.), Nový slovník československých výtvarných umělců,
Praha 2000, s. 21 – 22.
11

13

Nejspolehlivějšími zdroji jsou autentické prameny uložené v SOkA Olomouc.
Dokumenty zde uložené byly už roztříděny do pěti kartonů, avšak foliací jednotlivé listy ještě
neprošly. Jednotlivé listy nemají přidělena inventární čísla, signatury a evidenční jednotky, proto
při jejich citacích dále bude užíváno pouze číslo kartonu, název složky a samotný název
dokumentu. Různé složky uchovávají osobní doklady K. Lenharta, náčrty a skici, část
korespondence, především s úřady a také velké množství fotografií k různým sochařským a
restaurátorským realizacím. Literární zdroje se v některých informacích různí a právě na základě
pramenů uložených v archivu lze rozhodnout o správnosti předkládaných skutečností, které
v některých případech potvrzují také pamětníci uvedených událostí.
Stav dosavadního bádání předkládá průměrné množství zdrojů k sochaři K. Lenhartovi.
Zdaleka nevyčerpává všechny poznatky o životě a díle. Většina monotematicky zaměřených
publikací ke K. Lenhartovi pochází z dávných let a zatěžuje je dobová ideologie. V posledních
letech se objevoval K. Lenhart jen v literatuře obsáhlejšího zaměření. Publikace obojího zaměření
se staly výchozími body pro následující text.
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3. Biografie Karla Lenharta
Karel Lenhart se narodil 24. ledna 1904 v Olomouci, jako první ze tří dětí Jindřicha a
Marie Lenhartových.16 Ke svátosti křtu přistoupili rodiče s Karlem 2. února 1904 ve farním kostele
sv. Mořice, taktéž v Olomouci [2]. 17 Rodina bydlela v předměstské části Olomouce s názvem
Bělidla,18 kudy protéká řeka Bystřička. Snad i malebnost okolního kraje ovlivnila intenzivní vztah
k přírodě a krajině nejen Jindřicha Lenharta,19 ale i malého Karla. Otec si přál, aby se z Karla stal
houslista,20 měl k tomu předpoklady i talent, ale pozdější události ho nasměřovaly jiným směrem.
Výtvarného talentu si u K. Lenharta povšimnul profesor Karel Wellner21 na České státní
olomoucké reálce, 22 kterou K. Lenhart navštěvoval po absolvování České obecné školy
královského hlavního města Olomouce (mezi léty 1910 – 1915). 23 K. Wellner podporoval
talentovaného žáka, učil ho kreslení a skrze něj Lenhartovi předával základní výtvarné znalosti.
Vyslechnutí přednášky sochaře Františka Bílka24 už jen upevnila rozhodnutí K. Lenharta stát se
sochařem.25 Je namístě připomenout, že toto se odehrávalo v době První světové války, ve které
bojoval i J. Lenhart a tudíž situace pro zbytek rodiny nebyla příliš příznivá. K. Lenhart před
nastoupením do učení musel získat souhlas obou rodičů, od otce ho získal v dopisu z fronty roku
1918. Následující roky strávil K. Lenhart v učení, nejprve rok v kamenickém a sochařském závodu
Jana Havláska.26 Zde získal značné technické poučení ještě dříve, než se mu dostalo akademického
školení. Poté (r. 1920) přešel do ateliéru Julia Pelikána,27 taktéž na jeden rok.28 Zde už začínal
získávat umělecký názor a směřování k volbě dalšího vzdělávání.29

16

Marie Lenhartová byla u zakládání Československé husitské církve. Spolu s rodinou církev podporovali hlavně
v jejích začátcích (kolem roku 1920) a finančně přispěli také na stavbu Husova sboru v Olomouci (poč. stavby 1925).
Informace poskytnutá autorce textu při rozhovoru s potomky O. Lenharta 20. 3. 2015.
17
SOkA Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 1, Osobní doklady 1915 – 1955, Rodný a křestní list. (dále jen SOkA
Ol., K. Lenhart)
18
Viz Tvrdoň (pozn. 4), s. 4.
19
Jindřich Lenhart (*1880 Gross Jedlersdorf u Vídně, †1955 Sv. Kopeček u Olomouce), JMa [Josef Maliva], heslo
Lenhart Jindřich, in: Horová (pozn. 6), s. 444. - Markéta Odehnalová, Jindřich Lenhart, život a dílo (diplomová práce),
Dějiny výtvarných umění FF UP, Olomouc 2009.
20
Viz Tvrdoň (pozn. 4), s. 4.
21
Karel Wellner (*1875 Kladno, †1926 Olomouc), Posmrtná výstava obrazů prof. Wellnera (kat. výst.) KPU
Olomouc, Olomouc 1926.
22
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Výroční vysvědčení.
23
Ibidem, Vysvědčení frekventační z r. 1915.
24
MM [Marcela Mrázová], heslo František Bílek (*1872 Tábor, †1941 Tábor), in: Horová (pozn. 6), s. 69.
25
Viz Tvrdoň (pozn. 4), s. 5.
26
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Stvrzení o učení.
27
HKa [Hana Karkanová], heslo Pelikán Julius (*1887 Nové Veselí, †1969, Olomouc), in: Horová (pozn. 6), s. 607. –
Miroslava Ratajová, Život a dílo akademického sochaře Julia Pelikána (1887–1969), (diplomová práce) Dějiny
výtvarných umění FF UP, Olomouc 2007.
28
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Vysvědčení o učení.
29
Viz Ryška (pozn. 5), s. 5.
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Příští rok (1921) složil úspěšně zkoušku na České měšťanské škole chlapecké.30 Zkoušku
vykonal na vlastní žádost, a to z toho důvodu, aby mohl být přijat na Uměleckoprůmyslovou školu
v Praze. V plánu přejít na uměleckoprůmyslovou školu ho podporoval nejen K. Wellner, ale i
sportovní redaktor Josef Friedl,31 se kterým se K. Lenhart spřátelil.32 Příští rok 1922/1923 však
ještě strávil K. Lenhart v učení u Václava Janouška v Olomouci, jak dokládají prameny. 33 Po
tomto učení získává tovaryšský list 30. září 1923 od Společenstva plastických živností
v Olomouci.34 Nicméně již před vyučením se objevuje i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze,
což je doloženo vysvědčením již ze školního roku 1920/1921 podepsané samotným Bohumilem
Kafkou.35 V tomto bodě se také rozcházejí literární zdroje. F. Tvrdoň uvádí, že do Prahy odchází
K. Lenhart roku 1921,36 ale v ostatních zdrojích se objevuje jako rok odchodu z Olomouce, rok
1920. 37 Každopádně měl odchod na studia značný vliv na rodinu, především na její finanční
rozpočet. Kvůli podporování K. Lenharta v Praze nezbývalo dost prostředků na finanční pomoc
jeho bratru Otakarovi, taktéž talentovanému v umělecké sféře.

30

Česká měšťanská škola chlapecká sídlila v budově dnešní Fakultní základní školy Hálkova. Budova se stavěla od
roku 1919 do roku 1921. Škola byla rozdělena na čtyřtřídní obecnou a trojtřídní měšťanskou školu; Anna
Zlámalová, Historie školy, ZŠ Hálkova, http://www.zshalkova.cz/index.php?obsah=stranka&stranka=7 9. 3. 2015.
– Mimo klasickou výuku obsahovala škola také dílny vybavené špičkovými stroji, organizovala veřejnou nedělní
kreslírnu, kurz moření dřeva a další akce. Přímo v objektu budovy byly vyhrazené prostory pro noclehárnu
nemajetných žáků, kteří nemuseli platit školné. Miloš Trapl, Vzdělání a osvěta, Školství, in: viz Burešová – Schultz
(pozn. 11), s. 167 – 198.
31
Josef Friedl (*1888, †1948) byl redaktor sportovní rubriky deníku POZOR, založil Sportovní klub Olomouc 1912,
roku 1917 založil vlastní list – měsíčník Sportovní přehled. Byl skautský vedoucí, šéfredaktor deníku Moravský
večerník od roku 1922, založil novou tělovýchovnou organizaci Českou sportovní společnost (ČSS) v roce 1922.
Nakonec roku 1925 odchází z Olomouce do Brna, kde se ujal moravské redakce Národních listů, umřel 24. 5. 1948
v Praze; Neznámý autor, Josef Friedl nar. 1888-1948 (redaktor), Život v poklusu,
http://zivotvpoklusu.webnode.cz/news/br-josef-friedl-redaktor-/ vyhledáno 9. 3. 2015. – O jeho působení
v oblasti sportu se také zmiňuje Jiří Trapl - Miloš Trapl, Tělovýchova a sport, in: viz Burešová – Schultz (pozn. 11), s.
73 a s. 179.
32
Viz Tvrdoň (pozn. 4), s. 5.
33
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Smlouva o učení.
34
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), List tovaryšský. – Společenstvo plastických živností vzniklo po vydání nového
živnostenského řádu č. 39. ř. z., který byl vydán 15. 3. 1883. Řád upravoval platný zákon z roku 1959. Úprava se
týkala například péče o učně, kterým společenstvo mohlo po vykonání příslušných zkoušek vystavit výuční list. Jako
v případě K. Lenharta. Společenstvo plastických živností vzniklo roku 1885 a sdružovalo různé živnosti: lakýrníci,
natěrači, cihláři, břidličáři, dlaždiči, ad.; Podrobněji viz: Miloslav Čermák, Olomoucká řemesla a obchod v minulosti,
Olomouc 2002, s. 105 – 110.
35
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Výroční vysvědčení; VP[Václav Procházka], heslo Kafka Bohumil (*1878 Nová
Paka, †1942 Praha), in: Horová (pozn. 6), s. 331.
36
Viz Tvrdoň (pozn. 4), s. 6.
37
J. Ryška píše, že: „V roce 1920 byl Karel Lenhart přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde strávil rok
v přípravce Josefa Mařatky a další čtyři roky v ateliéru Bohumila Kafky.“37 Podobné údaje uvádí i ročníková práce
A. Cáska, ale J. Pacák uvádí: půl roku práce kamenické a rok v atelieru Paelikánově daly mu základy, na nichž
vyrůstal další umělecký rozvoj u prof. Štipla a Mařatky na uměl. Průmyslové škole, zvláště pak ve speciálce prof.
Kafky.“ Viz Ryška (pozn. 5), s. 10.
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Prameny jasně dokládají studium v letech 1920 až 1922. 38 Roku 1922 podniká studijní
cestu do Drážďan,39 pravděpodobně se školou. Následuje další vysvědčení do roku 1923.40 Stejný
rok odjel K. Lenhart na studijní pobyt do Itálie, což dokládá Prohlášení41 jeho otce J. Lenharta,
který musel vyjádřit souhlas s tímto podnikem. Posledním ze sledu vysvědčení je absolutorium,42
které opět podepsal B. Kafka. V osobních dokumentech v archivu se žádné zprávy o tom, že by
byl K. Lenhart v učení u Josefa Mařatky,43 nenašly. Pouze několik zmínek v jiných dokumentech,
kde sám K. Lenhart toto školení uvádí. 44 Zároveň zůstává otázkou, jak zvládal K. Lenhart
současně studium na uměleckoprůmyslové škole a praxi v ateliéru J. Pelikána. V pozdější
korespondenci se objevuje informace, že praxi u V. Janouška prováděl o prázdninách,45 tím se
časové překrývání částečně vyjasňuje. U J. Pelikána měl pracovat celý rok a ani pozdější
korespondence nenabízí vysvětlení. Tvorba K. Lenharta od počátku do roku 1925 obsahuje mnoho
sportovních námětů (Atlet v pokleku 1922, Veslař 1923, Tenista 1924, Plaketa vítězi 1924), 46
patrně proto, že sám K. Lenhart byl aktivním sportovcem. Hrál fotbal za Česnek Hodolany,47 měl
rád lehkou atletiku, lyžování a rybaření.48 Dalším okruhem byly náměty poetické (Čtení 1924,
Milenci 1924, Pištec 1924) a postupně své místo v tvorbě K. Lenharta zaujímá žena (V koupeli
1922, Děvče s věnečkem 1925 a Tanečnice 1925). Zároveň přichází první veřejné zakázky, jako
byla sochařská výzdoba pardubického krematoria (1923) a Pomník matky v Toušeni (1925). Své
první umělecké úspěchy reprezentované sochou Pištce a Čtením představil v expozici
Uměleckoprůmyslové školy v Paříži roku 1925. Zmíněná díla odrážejí jak vliv uměleckého
školení, klasické pojetí hmoty a realistické zobrazování, tak i snahu najít si cestu k vlastnímu
projevu.

38

Vysvědčení ze školního roku 1920/1921, 1921/1922 obě vysvědčení podepsaná B. Kafkou. Viz SOkA Ol., K.
Lenhart (pozn. 17), Výroční vysvědčení.
39
SOkA Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 3, Korespondence se Svazem československých výtvarných umělců.
40
Vysvědčení roku 1922/23 a Vysvědčení zralosti za léta 1920/23 tentokráte obě podepsal Pavel Janák. Roku 1924
získal K. Lenhart Frekventační vysvědčení podepsané B. Kafkou. Viz SOkA Ol. K. Lenhart (pozn. 17), Výroční
vysvědčení, Vysvědčení zralosti, Frekventační vysvědčení.
41
Ibidem, Prohlášení.
42
Ibidem, Vysvědčení na odchodnou (absolutorium).
43
MH [Marie Halířová], heslo Mařatka Josef (*1874 Praha, †1937 Praha), in: viz Horová (pozn. 6), s. 487.
44
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), Korespondence se SČVU.
45
Ibidem, Korespondence se SČVU.
46
Všechny díla zmíněná v této kapitole jsou podrobněji popsány v kapitole o Volné torbě, jak bylo uvedeno v
Úvodu.
47
Hrál za tento klub zhruba do svých 30 let. Informace byla poskytnuta autorce textu při rozhovoru s K. Hořínkem
16. 12. 2014.
48
Archiv UP, Karel Lenhart, Karta vyučujícího, Karel Lenhart, Dotazník č. 1, s. 3. (nestránkováno).
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Před nástupem na Akademii výtvarných umění v Praze navštíví K. Lenhart, spolu se
svým otcem a olomouckým mecenášem Josefem Anderem ml.49 Paříž. Ve výstavních síních zde
pravděpodobně K. Lenhart shlédl díla A. Bourdella, A. Rodina, Ch. Despiause, E. Bernarda a
A. Maillola, ale také se inspiroval prostředím, což se odráží v jeho vlastní tvorbě,50 především
syntetickým pojetím hmoty. Tříleté studium na Akademii dokládají, jak vysvědčení, tak také
žádosti o stipendia, různá potvrzení a účast na školní výstavě. 51 Žádosti o stipendia zároveň
dokládají potřebu finanční podpory. Tato skutečnost mohla K. Lenharta ovlivnit a zapříčinit lepší
pochopení sociálních problémů, kterými se částečně zabývá i v průběhu své tvorby. Mezi jinými
dokumenty jsou zachována také oznámení o odvodu na povinnou vojenskou službu, vzápětí
následované potvrzením o neschopnosti nyní tuto službu nastoupit.52 Literární zdroje se tentokráte
s doloženými údaji shodují. V průběhu studia na akademii získal K. Lenhart i první školení
restaurátorské, a to v Praze u sochaře a restaurátora Řehoře, roku 1926 pak v Olomouci spolu
s firmou V. Janouška renovuje Sloup Nejsvětější trojice. 53 Ve volné tvorbě převažují portrétní
práce, které se snaží ukázat naprosto realistickou podobu spolu s odrazem duševního života
portrétovaného v obličeji. K. Lenhart se také ucházel o zakázku na pomník T. G. Masaryka
v Prostějově. Pokračuje i v pracích na téma ženy, která má podobu mladého děvčete se štíhlým
tělem a nadále se inspiruje i pracujícími lidmi. Ustupují díla se sportovním tématem, které
inspirovalo pouze několik málo děl, především z roku 1926, a tyto témata začaly přecházet
z plastik do medailérské podoby (Cyklistická plaketa ČSS, 1928). V této době probíhá v tvorbě
K. Lenharta hledání osobitého výrazu přes stylizovanou zkratku plynoucí do neosobního
charakteru díla až ke směřování opačným směrem k individuálnímu prožitku se zvýšením
senzibility, a pomalu se tak jasněji formuje výtvarný výraz K. Lenharta. Už v této době začal
K. Lenhart vystavovat s KPU Olomouc. První výstava, které se zúčastnil, proběhla v Litovli roku
1925. Příští rok následovala další výstava v Ostravě se spolkem Moravského sdružení výtvarných
umělců (MSVU). K. Lenhart byl u založení tohoto spolku, často s ním vystavoval a pilně se

49

Josef Ander ml. (*1888, † 1934) olomoucký podnikatel, navázal na úspěchy svého otce. Vlastnili síť moderních
obchodních domů, která v době svého vrcholu čítala 20 poboček jak v Československu tak blízkém i vzdáleném
zahraničí. Podporoval sport stejně jako umění, které též sbíral. Marie Mertová, Vila Josefa Andera, in: Pavel
Zatloukal (ed.) Slavné vily Olomouckého kraje, Praha 2007, s. 122.
50
Viz Tvrdoň (pozn. 4), s. 8.
51
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Vysvědčení (celkem 4) Potvrzení (o osvobození od placení studia - celkem 2),
Udělení stipendia (celkem 3), Čestné uznání a Druhá cena z výroční výstavy školy.
52
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Potvrzení o povolání vojenské služby a Potvrzení magistrátu o neschopnosti
nastoupení.
53
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), Korespondence se SČVU.
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spolkem spolupracoval. Před dokončením akademie vystoupil ještě roku 1927 na Výstavě mladých
výtvarníků pořádané KPU Olomouc.54
Po absolvování akademie roku 1928 55 se K. Lenhart vrátil natrvalo zpět do rodné
Olomouce, kde si zřídil ateliér ve vile [3] Na Letné56 a zahájil svou samostatnou tvůrčí činnost.
Různou dobu návratu, udávanou v publikacích,57 osvětluje autentický pramen, kterým je poslední
vysvědčení z akademie, udělené 30. června 1928,58 poté už mohl sídlit v Olomouci nastálo. Je
pravdou, že některé prameny potvrzují pobyt v Olomouci již roku 1927, 59 ale nejspíš nešlo o
dlouhodobý pobyt, vzhledem k studijním povinnostem. Další nesrovnalostí je, že jak F. Tvrdoň60
tak A. Cásek61 uvádějí, že první ateliér si K. Lenhart zřídil u Dómu na Václavském náměstí.62
Stěhování z ateliéru Na Letné do ateliéru na Václavském náměstí roku 1946 potvrzují pamětníci63
i různé doklady v archivu.64
Roku 1929 opět cestuje K. Lenhart do Francie, do Paříže, kde se ujišťuje o svém
uměleckém názoru. 65 Následující roky stráví činorodou prací, při které se snaží najít vlastní
osobitý výraz a i přes potíže, kterými si umělec procházel, se v jeho díle neprojevil ani náznak
pesimismu. K. Lenhart vytváří mnoho portrétních zakázek především v sádře, mramoru, nebo
v kovu, a to v podobě medaile či pamětní desky. Počet sportovních námětů se redukuje a projevuje
se v zakázkách na sportovní ceny. Pokračuje také produkce děl s ženským tématem. Ženu umělec
podává něžně krásnou bez přílišné erotické dráždivosti. Realita všedního života se projevila
v pracovních námětech, jakými byl například Zahradník (1929), Dělník (1931), Žně (1932), Zedník
(1933) a další. Život přináší i smuteční zakázky na hřbitovní náhrobky, sochař je umí ztvárnit
s odpovědností a úctou k zemřelému. K. Lenhart se často prezentoval na kolektivních výstavách,
ale roku 1932 měl již první individuální výstavu. K. Lenhart byl značně organizačně činný. Stál u
založení SOV, o tom ale podrobněji až v následujících kapitolách. Byl také aktivním členem
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Viz Ryška (pozn. 5), s. 19.
V srpnu 1928 proběhla v Praze výstava děl žáků akademie, na které se prezentoval i K. Lenhart.
56
Viz Ryška (pozn. 5), přebal knihy.
57
Podle jiných zdrojů, F. Tvrdoně (viz pozn. 4, s. 11) a A. Cáska (viz pozn. 8, s. 15), se K. Lenhart vrátil do Olomouce
už roku 1927.
58
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Vysvědčení.
59
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Přehlášení bydliště.
60
Viz Tvrdoň (pozn. 4), s. 11.
61
Viz Cásek (pozn. 8), s. 15.
62
F. Tvrdoň se na dalších stránkách pak ale zmiňuje, že K. Lenhart pobýval v ateliéru Na Letné a roku 1946 se
stěhuje do ateliéru na Václavském náměstí, viz Tvrdoň (pozn. 4), s. 16. Tyto informace spolu nesouhlasí a nepřímo
tedy potvrzuje, že první ateliér měl K. Lenhart zařízen jinde.
63
Informace poskytnutá autorce textu při rozhovoru s Ladislavem Jalůvkou (rozhovor 9. 12. 2014) a Karlem
Hořínkem (rozhovor 16. 12. 2014).
64
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Přehlášení bydliště.
65
František Tvrdoň, s. 12.
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MSVU, od úplného začátku spolku. Vystavoval a byl členem také pražského spolku SVU Mánes.66
Roku 1935 se stává porotcem při soutěži na Pomník prezidenta v Ostravě, jelikož z poroty byli
vyloučeni ostravští umělci, aby neovlivňovali soutěž ve svůj prospěch. Nicméně se soutěž kvůli
neshodám zrušila a vypsala se soutěž nová, která však už neproběhla, vzhledem k začátku války.67
Další cestu podniká ještě roku 1935 autem s Josefem Gabrielem 68 a několika dalšími, a to do
Řecka. 69 Po návratu s novou chutí pokračuje ve všech již zmíněných tématech, ale podoba
ženského těla se začíná pozvolna měnit, zaoblovat a z dívčího těla se stává ženské horkokrevné
tělo. Mnoho zakázek představují hlavně portrétní, medailérské a pamětní práce ze sádry, bronzu
ale i travertinu a litiny. K. Lenhart si našel čas i na odpočinková témata zobrazující domácí zvířata
(Kočka 1937, Teriér 1937).70 Svou výstavní činnost obohatil o výstavy konané spolkem SVU
Brno,71 spolkem Rejsek Prostějov72 a účastí na Zlínském salónu. V Olomouci se K. Lenhart setkal
se svým mladším spolužákem z pražských studií Vojtěchem Hořínkem73 a dalšího velmi blízkého
přítele našel také mezi sochaři. Rudolf Doležal,74 Vojtěch Hořínek a Karel Lenhart, byli kamarádi,
které širší okruh přátel nazýval „Třemi králi“, což dokládalo jejich blízké přátelství. Pravidelně se
scházeli, vždy u jednoho z trojice a probírali aktuální témata doby, tvorby, ale přesnější informace
o předmětech hovorů se dnes již nedají zjistit.75
Informace o činnosti K. Lenharta v době Druhé světové války přináší Přihláška do Bloku
výtvarných umělců země Moravskoslezské.76 V době od 1. listopadu 1943 do 13. května 1944 byl
nasazen u Protiletecké obrany a od 16. listopadu 1944 do 10. dubna následujícího roku sloužil u
„bratra / Luftrschitz“ (nečitelné, ale šlo asi opět o protivzdušnou obranu). 77 Za války bydlel
K. Lenhart s rodinou v Komenského ulici, kde obývali jeden pokoj a druhý pronajímali, aby
alespoň trochu vylepšili rodinný rozpočet. 78 Nicméně ani v době válečné nepřestal tvořit.
Z válečných let pocházejí mnohé portréty, například Františka Jungmanna (1940). Odraz doby je
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K. Lenhart poprvé vystavoval se spolkem Mánes roku 1931 na 162. členské výstavě v Praze.
Viz Hýl (pozn. 13), s. 132.
68
Gabriel Josef (*1902 Praha, † 1970 Praha), Josef Gabriel: Zátiší/ Stilleben (kat. výst.), Výstavní síň SOV, Skupina
olomouckých výtvarníků, Praha, 4. - 24. října 1943, Praha 1943.
69
Viz Tvrdoň (pozn. 4), s. 14.
70
Obě domácí zvířata se objevovala v jeho domě.
71
K. Lenhart poprvé vystavoval se spolkem SVU Brno roku 1936 na 100. jubilejní výstavě v Brně.
72
K. Lenhart poprvé vystavoval se spolkem Pejsek Prostějov roku 1937, na jejich výstavě v Prostějově. Podrobněji
viz podkapitola Spolková činnost.
73
Hořínek Vojtěch (*1906 †1998), viz Pacák (pozn. 1), s. 51. – viz Hastík – Maliva (pozn. 3), s. 85.
74
Doležal Rudolf, ml. (*1916 Horka nad Moravou, † 2002 Olomouc), viz Pacák (pozn. 1), s. 75. – viz Hastík – Maliva
(pozn. 3), s. 126.
75
Informace byla poskytnuta autorce textu při rozhovoru s K. Hořínkem 16. 12. 2014.
76
K. Lenhart poprvé vystavoval se spolkem Blok výtvarných umělců roku 1946, na jejich výstavě v Brně.
77
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Přihláška do Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské.
78
Informace byla poskytnuta autorce textu při rozhovoru s potomky O. Lenharta 20. 3. 2015.
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možno spatřovat v dílech s melancholicky laděnými názvy Pokořená (1939), Zamyšlená (1939),
Vzpomínka (1941). Dílo s názvem Děs (1940) vyjadřuje dobový pocit strachu. V době nejvyšší
nouze se často obrací člověk k Bohu a snad právě o tom mohou svědčit díla Kropenka / Madona
(1929) a především Panna Marie Svatokopecká (1941). Mnoho děl z této doby jakoby nereflektuje
dobové dění, ale pokračuje v lyrických námětech zaměřených hlavně na postavu ženy (například
Hygie 1940, Eva 1941, Sedící postava Moravy 1942, Tanečnice 1943), nebo i v pracovních
námětech (například Myčka 1939 a Švec 1939). Z tohoto je vidět, že sochař nepropadal pesimismu
ani v dobách válečných útrap. Většina děl z tohoto období se vyznačuje zvýšenou kvalitou prací,
menšími rozměry, spíše výjimečně jsou mezi nimi díla nad jeden metr. K. Lenhart již formuloval
svůj vztah ke světu, individuálně projevoval svůj styl. Jeho díla zprostředkovávala subjektivní
prožitek reality, hlavně poetických momentů. Projevovaly se zkušenosti naprostého zvládnutí
materiálu, materiál nechával sochař hapticky promlouvat. V mnohých dílech představuje spojení
dynamických a statických prvků, jejichž nositelem bývá zpravidla žena (Rusalka 1943). Přes
značný důraz kladený na význam hmatového působení materiálu, nezapomíná sochař na zásady
výstavby sochy. Ani tvarové deformace nepřekračují ideový záměr autora a plní tak pozitivní
uměleckou funkci.79 Toto tvůrčí období je nejsilnější svou kvalitou v porovnání s předchozími,
spíše

hledačskými

zápasy

a

následným

utlumením

pramenícím

jak

z politických,

mimouměleckých, organizačních a dalších problémů. Mezi léty 1939 až 1945 vystavoval
K. Lenhart celkem na 16 výstavách v Olomouci, Ostravě, Praze, Brně,80 Zlíně a dalších menších
městech. Převážně šlo o výstavy jednotlivých spolků, jejichž byl členem.
Po válce roku 1945 vstupuje K. Lenhart do Komunistické strany Československa (KSČ),
kde do roku 1948 působil ve funkcích tzv. desítkáře, kulturního referenta a kádrového důvěrníka.81
Od roku 1948 nezastával žádnou funkci a od roku 1964 nebyl už vůbec členem strany.82 K. Lenhart
přestěhoval svůj ateliér do Mlčochovy ulice [4] poblíž olomoucké katedrály. Ateliér byl velmi
skromný, tvořila ho jedna hlavní prosvětlená místnost a průjezd na dvůr, kolem kterého stály
přístřešky. K. Lenhart se oženil s Miroslavou Karáskovou, rozenou Smékalovou 22. ledna 1947
[5]. 83 Miroslava Karásková byla rozvedená a z prvního manželství měla syna Jiřího Karáska,
kterému v době svatby bylo již 23 let. 84 S nevlastním synem se K. Lenhart občas stýkal, ale
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viz Ryška (pozn. 5), s. 7.
K. Lenhart vstoupil do spolku SVU Aleš a poprvé vystavoval se spolkem roku 1941 na výstavě Moravských členů
mimo Brno, v Brně.
81
Archiv UP, Karta vyučujícího, Karel Lenhart.
82
Informace byla poskytnuta autorce při rozhovoru s K. Hořínkem 16. 12. 2014.
83
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Oddací list.
84
Archiv UP, Karel Lenhart, Karta vyučujícího, Karel Lenhart, Dotazník č. 1, s. 6 (nestránkováno).
80
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pevnější pouto si k sobě nevybudovali.85 Manželka Miroslava uměla velmi krásně krotit výbušnou
povahu K. Lenharta. Tato povaha byla dědictvím, stejně jako optimismus a pracovitost.86 Příští
rok začíná působit na UP, pedagogické fakultě, 87 kde má přednášky a cvičení s názvem
„Modelování v materiálu /dřevo, keramika/“, s dotací čtyř hodin týdně.88 Na univerzitě působil tři
roky, tedy do roku 1951. Nové státní zřízení přinášelo nové úkoly a témata, za něž můžeme
považovat díla: Stalin (1945), Partyzán/Rudoarmějec (1946), Klement Gottwald (1949), Sbratření
(1949), Připraven k boji a obraně (1951) a pamětní desky vztahující se k válce a osvobození.
Mnoho děl odkazovalo k významným Českým osobnostem ať už to byl M. Tyrš (1946), J. Wolker
(1950), B. Němcová (1950) a další, či pomník prezidentovi T. G. Masarykovi (1947). K. Lenhart
pokračoval i v zobrazování postavy ženy a získal také zakázku na výzdobu niky olomoucké
radnice, do které vložil antikizující sochu Hygie (1949). Úspěšně zpracovával sportovní náměty
ve sportovních plaketách a cenách. Nevymizely ani pracovní náměty reprezentované Slévačem
(1945), Dělníkem s heverem (1950), Slévačským učněm (1950) a představil i své sochařské řemeslo
v díle Sochař (1946). Kvalita prací z tohoto období však vykazuje menší kvalitu, než v předchozím
období, dalo by se snad i říci období tvůrčí krize. Vystavoval pouze s výtvarnými skupinami, jak
olomouckými, tak brněnskými a představil se i na Zlínském salónu (1948).89 K. Lenhart přicházel
do společnosti, například do divadla, na výstavu, atd. vždy s velkou elegancí a motýlkem pod
krkem.90
S nárůstem povinností, výukou na univerzitě a s počátkem restaurátorských prací, ubývá
množství vytvořených volných prací. Tragickým se pro K. Lenharta stal rok 1955, protože během
něj přišel o dva velmi blízké členy rodiny. Nejprve mu 2. července umírá žena na selhání ledvin91
a následně 14. září umírá také otec J. Lenhart na srdeční chorobu. 92 Také jemu osobně se
nevyhýbají zdravotní problémy v podobě těžké srdeční choroby, ze které se však po delší
rekonvalescenci vrací ke své práci.

93

Většina vytvořených děl v tomto období vychází

z objednávek portrétů, medailí, sportovních cen, atd. a na vlastní oblíbené téma ženy nezbývalo
mnoho prostoru. K poetickým námětům se vrací roku 1956 (V koupeli, Milenci). Následující roky
opět vyplňují hlavně portrétní práce, náznak oddechu přichází v díle Rekreace (1957). Větší
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Informace poskytnutá autorce textu při rozhovoru s potomky O. Lenharta 20. 3. 2015.
Informace poskytnutá autorce textu při rozhovoru s K. Hořínkem 16. 12. 2014.
87
Podrobněji viz podkapitola Pedagogická činnost.
88
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Korespondence s děkanstvím UP.
89
Viz Ryška (pozn. 5), s. 20 (příloha).
90
Informace poskytnutá autorce textu při rozhovoru s K. Hořínkem 16. 12. 2014.
91
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 17), Úmrtní list.
92
Viz Odehnalová (pozn. 19).
93
Viz Ryška (pozn. 5), s. 9.
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zakázku zadala olomoucká Teplotechna na reliéfní výzdobu budovy. Reliéfy vyzdobil K. Lenhart
i další budovy v Olomouci (např. Základní školu Heyrovského v městské části Povel). Roku 1959
se K. Lenhart účastnil soutěže na pamětní desku J. Wolkera v Prostějově a v Tatranské Polance.
Mimo to vytvořil reliéf Slévači, dvě medaile a jeden náhrobek. Mezi léty 1949 až 1960 se K.
Lenhart účastnil kromě několika členských výstav, především výstav, na kterých se prezentoval
vedle svého otce J. Lenharta v různých moravských městech. Skupiny výtvarníku byly nyní
organizovány v jediném svazu SČVU.94
Někdy po roce 1964 95 se K. Lenhart podruhé oženil s Bohumilou Slovenčíkovou.
Bohumila byla kamarádkou první ženy a Miroslava prosila Bohumilu, aby se případně o
K. Lenharta postarala. 96 V šedesátých letech se ve své tvorbě obrací K. Lenhart k vlastním
poznatkům z dřívějších let. Znovu stylizuje plastický tvar, tento abstrahující princip vyvažuje
zdůrazněním povrchu materiálu. Silná idea díla je obohacena subjektivnějším přístupem sochaře.
Ve svých dílech spojuje obsahové a formální principy, které používal ve své tvorbě ve 20. a první
polovině 40. let 20. století, kterými se pokoušel překonat uměleckou krizi. Absolutní sochařská
jistota, načerpaná z dosavadních zkušeností, se odrazila tvorbou prvních velkých figurálních plně
plastických skupin (Socialistická rodina 1965 – definitivní návrh) i v reliéfech (Hrající si děti
1965). Objevily se i veřejné zakázky na fontánu pro Sigmu, nebo výzdoba před Teplotechnou
(Plamen 1969). Nadále převládá motiv ženy, která se nepředstavuje sama o sobě, ale především
ve vztahu k muži (Milenci 1963), nebo rodině, jako nositelka lásky a mateřství. Také vytvořil
množství medailí a plaket a také několik portrétů. Reprezentace na výstavách už nebyla tak častá,
účastnil se jen tří výstav. Slabší účast na výstavách způsobilo jak vystoupení z KSČ, tak také
množství práce na opravách památek. V průběhu 60. let K. Lenhart restauroval přes dvacítku
kamenných památek, především soch. Při prvních opravách na sloupu Nejsvětější trojice (1963 a
1964) potřeboval K. Lenhart udělat průzkum rozsahu poškození soch ještě předtím, než se
postavilo lešení. K tomuto účelu dobře posloužil kvalitní dalekohled, který však nebylo možno
lehce získat. Naštěstí se K. Lenhart přátelil s Josefem Pešákem, 97 který v té době navštěvoval
Přírodovědeckou fakultu UP, a ten byl schopný takovýto dalekohled obstarat. 98 Na dobu
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K. Lenhart poprvé vystavoval se spolkem SČVU roku 1949 na Členské výstavě krajského střediska SČVU
v Šumperku a Jeseníku.
95
V osobní dokumentaci chybí oddací list. Podle pamětníků a rodiny se podruhé ženil už ve svých 60. letech a jsou
si jisti, že roku 1968 již byl ženatý.
96
Informace poskytnuta autorce textu při rozhovoru s potomky O. Lenharta 20. 3. 2015.
97
Prof. RNDr. Josef Pešák, CSc. (*1942) byl na katedře jemné mechaniky a optiky na přírodovědecké fakultě UP,
kterou absolvoval v září roku 1966. Podrobněji viz Josef Pešák, Krásné večery s Lúčkou a Olšavou, Olomouc 2013.
98
Informace byla autorce textu poskytnuta při rozhovoru s J. Pešákem 9. 3. 2015.
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restaurátorských prací K. Lenharta na sloupu Nejsvětější trojice vzpomínal také Karel Hořínek99
historkou, ve které zlomil rybářský prut K. Lenhartovi v maletínských lomech. K. Lenharta to
velmi rozčílilo, neboť prut byl dědictvím po otci. To byl K. Hořínek ještě mladík, k většímu
spřátelení došlo až později s nabídkou tykání.100 V polovině 60. let se K. Lenhart přimlouval za
přijetí J. Stárka do sekce restaurátorů, protože se velmi osvědčil při restaurátorské práci. Uměl
vytvořit doplňky s citem pro rukopis starých mistrů, a proto ho K. Lenhart často pověřoval těmito
úkoly.101 Restaurátorské práce jednak K. Lenharta živily v době ztížených možností vystavovat,
ale také ho tato práce nesmírně bavila.102
V tvorbě sedmdesátých let se znovu objevují sportovní náměty (Hokejista 1971,
Zápasníci 1972). K. Lenhart vytvořil opět několik portrétů, ale objevil se i oblíbený motiv
ženského těla a také veřejné zakázky na vstup do ambulatoria ve Vsetíně (1972), nebo na výzdobu
domova důchodců (1973). Další výtvory představovaly především drobné plastiky, které převážně
sloužily jako dárky přátelům k jejich narozeninám, či svátkům. Stylově zůstávala díla subjektivně
pojatá s použitím formálních principů nalezených především ve 20. letech. Mnoho zakázek na
restaurování přišlo hlavně v první polovině 70. let. Po roce 1976 se už neobjevují restaurátorské
zprávy sepsané K. Lenhartem. Důvodem mohlo být ubývání fyzických sil sochaře. Restaurování
často vyžaduje náročnou práci na lešení, a to i za nepříznivého počasí, což nebylo zdravé prostředí
pro sochaře v letech. Slabé srdce donutilo sochaře strávit několik dní v nemocnici, ale zanedlouho
se zotavil a prožíval klidné chvíle s rodinou. K. Lenhart zemřel 29. května 1978 v Olomouci velmi
náhle. Ráno se sešel s příbuznými na příjemné povídání a v poledne již nebyl mezi živými. Na
pohřeb přišlo množství přátel a samozřejmě rodina, všichni těžce zasaženi náhlou ztrátou. Ostatky
významného olomouckého sochaře se nacházejí v kolumbáriu Husova sboru v Olomouci [6]. Rok
od smrti K. Lenharta byl rodinou uspořádán vzpomínkový večer v Divadle hudby, kde se
promítala díla sochaře a filmový medailon.103

99

Hořínek Karel (*1936 Olomouc) je sochař a restaurátor; viz Hastík – Maliva (pozn. 3), s. 135.
Informace poskytnutá autorce textu při rozhovoru s K. Hořínkem 16. 12. 2014.
101
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), Kopie dopisu od K. Lenharta bez adresáta.
102
Informace poskytnutá autorce textu při rozhovoru s potomky O. Lenharta.
103
Archiv Muzea Umění Olomouc (MUO), Dopis, platný i jako vstupenka, podepsaný B. Lenhartovou a O.
Lenhartem datovaný 10. 10. 1979 bez adresáta; filmový medailon se nepodařilo dosud dohledat.
100
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Díla K. Lenharta se průběžně objevovala na různých výstavách v 80. i 90. létech jak
v Olomouci,104 tak i v Praze,105 Ostravě106 a Karlových Varech.107 Po roce 2000 byla některá jeho
díla k vidění v Domě umění města Brna108 a v Olomouci.109 Je pravděpodobné, že i v budoucnu
se díla K. Lenharta objeví na dalších výstavách při ohlížení za sochařskou tvorbou minulého
století.
Ateliér K. Lenharta po jeho smrti neosiřel. Napřed byl zčásti vyklizen, aby pak o něj mohl
projevit zájem malíř Ladislav Jalůvka,110 který v těchto prostorách tvoří do dnešních dnů. Dodnes
nebyla v prostorách ateliéru zcela smyta stopa po K. Lenhartovi, hned na vnější fasádě je vložen
jeden z Lenhartových reliéfů [7], stejně jako pamětní deska na něj [8].111 V prostoru průjezdu stojí
Pištec spolu se sochou Koupající se. V ateliéru by se také nalezly některé drobnější práce. Mnoho
děl stojí, visí, opírá se o stěny kolem dokola obdélníkového dvorku a v přístřešku po levé straně,
úplně vzadu se skrývá nepopsané, neuspořádané lapidárium Lenhartovy tvorby. Většina zdejších
děl je vytvořena ze sádry a stojí zde bez zájmu kohokoli, čekajíc na své objevení nebo budoucí
zánik.

104

Výstavy: Karel Lenhart-Výběr ze sochařského díla k nedožitým 75. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum a
MUO, Olomouc 1980. Výtvarní umělci Univerzity Palackého, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc 1987. Sto let
výtvarné kultury Olomoucka 1889 – 1989, Podkroví, Olomouc 1995. Oznámení o Ikarově letu: šedesátá léta, Salon,
Kabinet, Trojlodí, Olomouc 1998. Neznámý autor, ak. Soch. Lenhart Karel, sca-art, http://www.scaart.com/lexicon/artists/list/3378.htm 12. 12. 2014.
105
Výstava: Medaile, Národní muzeum, Praha 1986, ibidem.
106
Výstava: Regionální umění ve sbírkách GVUO, Dům umění, Ostrava 1995, ibidem.
107
Výstava: Medaile, Karlovarské muzeum, Karlovy Vary 1985, ibidem.
108
Výstava: 90 let Domu umění města Brna, dům umění města Brna, Brno 2000, ibidem.
109
Výstavy: Socha. Výběr z díla olomouckých autorů, 60. léta 20. století, Olomouc 2008, ibidem. Promítnuta byla
busta K. Gottwalda od K. Lenharta v rámci videomappingu v Olomouci 2013. Moravie vitae, malba a socha v tvorbě
tří generací, Olomouc, Galerie Patro 2014.
110
Jalůvka Ladislav (*1932), Josef Maliva, Olomouc v malířském díle Ladislava Jalůvky, Olomouc 2007.
111
Zdeněk Hynek, Pamětní deska Jindřicha a Karla Lenharta, 1993, bronz, Mlčochova ulice č. p. 6, Olomouc. –
viz Tichák (pozn. 10), s. 151.
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4. Volná tvorba
4.1. Meziválečná tvorba
Velmi významná meziválečná tvorba vycházela z děl Jana Štursy,112 který vyučoval na
pražské akademii a díky svému přístupu nejen dobře vycházel se svými studenty, ale i mnohé
ovlivnil v jejich výtvarné orientaci.113 Josef Václav Myslbek,114 pod kterým J. Štursa začal svou
výuku na AVU v Praze jako asistent, měl také jistý vliv na studenty především v pevné výstavbě
hmoty. Štursovým ani Myslbekovým učením však K. Lenhart neprošel, nicméně ho zaujalo právě
kompaktní pojímání hmoty a Štursova práce se světlem a prostorovostí. B. Kafka byl hlavním
Lenhartovým školitelem, od něj se inspiroval naturalistickým pojetím. K. Lenhart sledoval
aktuální dění prostřednictvím novin a dalších zpráv, které se šířily mezi umělci. Soudobé umění
cítilo rozpor mezi oficiálními zakázkami a absencí výrazného vzoru pro aktuální tvorbu.
Východiskem se stala tvorba Otty Gutfreunda, 115 ze kterého vznikl styl označovaný jako
civilismus.116 K němu se uchýlil i K. Lenhart a v podobném pojetí ztvárňuje především výjevy
z každodenního života a práce.
4.1.1. Léta školení
Mezi prvními pracemi K. Lenharta do roku 1928 se objevují sportovní náměty (Atlet
v pokleku, 117 Veslař, 118 Házená, 119 Tenista, 120 Plaketa vítězi, 121 Šermíř, 122 Překážkář, 123
Cyklistická plaketa ČSS124), které se vyznačují snahou postihnout dynamiku sportovce v jednom
momentu. Jedná se o rozměrově drobnější díla do 30 cm, která se lehce vejdou do jakéhokoli bytu
a mohou přinést radost duši člověka. Rozvoj a všeobecná obliba sportu, četnost sportovních
soutěží, jeho postavení v kultuře společnosti a zakotvení v životním stylu jsou nesporně silným,
podněcujícím tlakem na uměleckou tvorbu. To však nevysvětluje plně výskyt sportovních témat,
112

MJu [Magda Juříková], heslo Štursa Jan (*1880 Nové Město na Moravě, †1925 Praha), in: Horová (pozn. 6), s.
846.
113
Karel Srp, Sochařství dvacátých a třicátých let, in: Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (ed.), Dějiny českého
výtvarného umění IV / 2, Praha 1998, s. 355.
114
NBH [Naděžda Blažíčková-Horová], heslo Myslbek Josef Václav (*1848 Praha, †1922 Praha), in: Horová (pozn. 6),
s. 543.
115
Otto Gutfreund (*1889 †1927). Jiří Šetlík, Otto Gutfreund, Praha 2012. – Otto Gutfreund (kat. výst.) Veletržní
palác, Národní galerie v Praze, Praha 1996.
116
Viz Srp (pozn. 113), s. 355.
117
K. Lenhart, Atlet v pokleku, 1922, v. 25 cm, sádra, viz Ryška (pozn. 5), s. 16.
118
K. Lenhart, Veslař, 1923, v. 32 cm, bronz, ibidem, s. 16.
119
K. Lenhart, Házená, 1923, v. 32 cm, bronz, ibidem, s. 16.
120
K. Lenhart, Tenista, 1924, v. 25 cm, sádra, ibidem, s. 16.
121
K. Lenhart, Plaketa vítězi, 1924, v. 17,5 cm, bronz, ibidem, s. 16.
122
K. Lenhart, Šermíř, 1926, v. 30 cm, sádra, ibidem, s. 16.
123
K. Lenhart, Překážkář, 1926, v. 20 cm, sádra; v. 20 cm, bronz, ibidem, s. 16.
124
K. Lenhart, Cyklistická plaketa ČSS, 1928, ᴓ 25 cm, sádra, ibidem, s. 17.
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jde o dobový trend historicko-sociálního prostředí dané doby. Výběr sportovního tématu je závislý
na vztahu, postoji a osobním zájmu umělce, jeho osobní zkušenosti se sportováním, ať už
aktivním, rekreačním, nebo jeho fandění některému sportu. Vývoj sportovních námětů se v historii
proměňoval od ideálu hrdiny, ideálu typu atleta až k pojetí hrdiny-sportovce a jednotlivé typy se
také prolínaly. Umělci s oblibou stavěli sportovce do rozličných dramatických situací, ve kterých
mohli plně rozvinout dynamiku lidského pohybu, hru svalů s různými polohami a postoji těla
v akci. Nápaditost tomuto námětu přineslo i ustanovení moderních olympijských her na konci
19. století. 125 Zachycení pohybu navíc patří k nejvíce nesnadným problémům, před kterým může
umělec stát, čímž umělci může také imponovat.
K. Lenhart si tyto náměty volil zajisté proto, že byl aktivním sportovcem, protože
obdivoval anatomii lidských svalů ve vypjaté akci a také kvůli tomu, že mu sportovní náměty
umožňovaly zkoumání vyjádření dynamiky lidského těla v sochařských materiálech. U tenisty [9]
se K. Lenhartovi záměr zobrazení dynamického pohybu poměrně povedl v pohybu těla, ale
draperie oblečení prudkému pohybu neodpovídá a vyhlíží naprosto klidně a nehybně. Odvážné
však bylo ukotvit sochu pouze ve dvou bodech na základnu a vzbudit tak dojem menší hmotnosti
těla, přičemž si socha zvládá udržet své vyvážené postavení. Větší živost pohybu ukazuje
Veslař [10], rozhodně vykročený vpřed s vítězně pozvednutými pažemi a po celém pevně
stavěném těle se mu rozehrává množství obrysů svalů. Svaly probuzené vzepětím touhy po
vítězství. Právě zcela naturalistickým pojetím obohaceným o pocit triumfu, představuje K. Lenhart
zdařilou dynamicky pojatou sochu. Mnohem obtížněji K. Lenhart bojoval s líčením dynamiky
pohybu v reliéfu. Cyklista objevující se Plaketě vítězi ČSS Olomouc [11], působí značně toporně
a nepřirozeně, přesto, že objemy těla jsou podány realisticky stejně jako vzhled bicyklu. Nejlepší
podání dynamiky pohybu však nabízí plastika Překážkář [12]. Anonymní tvář a lehce stylizované
oblé objemy, možná právě toto odproštění od přísné reality umožnilo K. Lenhartovi dokonale
postihnout sportovce, téměř nehmotného, letícího nad překážkou. V jasné modelaci sjednotil
objemy a obrysy těla a nabízí divákovi pohled na uhlazenou a živou sochu.
Dalším okruhem od počátku tvorby byly poetické náměty Čtení,126 Milenci,127 Pištec.128
Právě ty tvoří první umělecké úspěchy reprezentované sochou Pištce a Čtením se představil
v expozici Uměleckoprůmyslové školy v Paříži roku 1925. Akt mladíka, či mladé ženy

125

Martin Koťa, Jakub Obrovský a sportovní socha v meziválečném Československu (bakalářská práce), FF MU, Brno
2011, s. 11.
126
K. Lenhart, Čtení, 1924, v. 40 cm, sádra; v. 40 cm, mramor, viz Ryška (pozn. 5), s. 16.
127
K. Lenhart, Milenci, 1924, v. 12 cm, majolika, MUO P-506, ibidem, s. 16.
128
K. Lenhart, Pištec, 1924, v. 170 cm, sádra, ateliér L. Jalůvky; v. 165 cm, terakota, ibidem, s. 16.
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představovaly typické náměty školních prací, které se každoročně zadávaly studentům. K. Lenhart
pojal Pištce [13] s příznačným naturalismem okořeněným senzitivností a prokázal tak svou
sochařskou zručnost. Nahé tělo modeloval citlivě, připomíná antické harmonické nahé sochy.
Výrazem tváře pak dodal dojem živého a přemýšlejícího člověka zaujatého hudbou a vyhnul se
tak neobratnému pojetí. V sošce Čtení [14]se zračí intimnost a lyrická nota, ale v jádru jde o
klasicky pojatý námět. Podobná charakteristika se objevuje v Milencích [15], zde se ale také
projevuje první rozpuk lidských citů a opojení láskou mladé dvojice. Těmto poetickým tématům
se dostalo hned několika představení divákům na výstavách.129
Progresivní dílo inspirované pobytem v Paříži představuje Zpěváčky z Chartres [16, 17,
18].130 Mohutná těla tří zpívajících ministrantů, které sochař podal záměrně v neodpovídajících
proporčních poměrech a stylizoval jejich tvary, působí oduševněle. Motiv K. Lenhart zopakoval v
pěti131 verzích, různících se pouze ve velikosti a materiálu. Čtyři verze jsou polychromovány, tím
nejzřetelněji odkazují k tvorbě O. Gutfreunda. Nejen polychromie, která zastává zásadní roli,
ukazuje na inspiraci v Gutfreundově práci, ale i srůstání suknic ministrantů v jeden celek, prvek
převzatý z kubistických kompozic. Zároveň dílo vychází z věrného pozorování modelu
v postavení těl. Nové syntézy dochází za použití hladké dokulata modelované uzavřené formy a
stylizace reality. Plný objem není samoúčelný, ale slouží sochaři k uchopení motivu. Gutfreund
častěji aplikoval toto pojetí na dělnické postavy, ve kterých realitu motivů povyšoval do formy
uměleckého znaku a posiloval tak strukturu sdělení více než v lyrických námětech,132 jakým jsou
Zpěváčci K. Lenharta. Přesto i v Gutfreundově tvorbě se objevuje lyrické dílo v tomto pojetí,
Švadlena.133 Obě díla obou autorů mají podobně pojaté objemy, jednotlivé části plastiky k sobě
srůstají, Gutfreundova žena k židli a suknice ministrantů k sobě navzájem u Zpěváčků
K. Lenharta. Rozdílnost představuje tiché pojetí švadleny, kdežto u ministrantů cítíme proudící
zvuky hlasů. Obě sochy působí klidně a harmonicky bez kritického sociálního podtextu, který se
nachází v mnoha jiných dílech autorů. Výrazná barevnost polychromie pak umocňuje citové
sdělení obou porovnávaných prací.

129

Například v Domě umění při členské výstavě MSVU, Ostrava 1926; v Zemském muzeu Opava 1927; v Domě
umění při členské výstavě MSVU, Ostrava 1928; a další.
130
K. Lenhart, Zpěváčci z Chartres, 1925, v. 32 cm, terrakota; v. 18 cm, sádra, soukr. sb.; v. 30 cm, terrakota; v. 50
cm sádra; v. 19 cm, dřevo, soukr. sb., viz Ryška (pozn. 5), s. 16.
131
V katalogu viz Ryška (pozn. 5), s. 16 jsou uvedeny čtyři verze (dvě terakotové, dvě sádrové) navíc však existuje
dřevěná verze (v. 19 cm, bez polychromie), která je v majetku potomků O. Lenharta.
132
Viz Šetlík (pozn. 115), s. 194.
133
O. Gutfreund, Švadlena, 1920, v. 46 cm, kolorovaná pálená hlína, NG P-1397, viz Otto Gutfreund (pozn. 115), s.
215.
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Podobně, jako Zpěváčky, pojal K. Lenhart také dílo S obědem [19]134. Opět se na něm
uplatňují stylizované oblé tvary a proporční nadsázka lidských těl. Právě mohutnou stavbou nohou
muže a ženy zdůraznil nutnost stát nohama pevně na zemi. Zároveň do drobného díla vložil mnoho
něhy a lásky do upracovaných linií obou těl, které mají jenom krátký okamžik pohody při těžkém
pracovním dni. Vztah člověka k práci oslavil i v díle Šroubař [20], 135 které se objevilo i na
několika výstavách. Toto dílo však nepojal s proporční nadsázkou, ale naprosto realisticky. Mezi
těmito díly leží pouhé dva roky, ale ukazují posun v umělcově způsobu tvorby a pojetí námětů.
Mezilidský vztah nahrazuje vztahem ke stroji a práci. Něžné emoce za soustředění a pečlivost.
Stroj a člověk vytváří jednolitý celek, vyznačující se svým živým pojetím. Kompozice a využití
světla zobrazuje člověka absolutně upřeného na svou práci v naprosto realistické podobě,
umělecky již vyzrálé.
Postupně své významné místo v tvorbě K. Lenharta zaujímá žena, a to hned od prvních
let tvorby (V koupeli,136 Děvče s věnečkem,137 Tanečnice,138 Šestnáctiletá,139 Děvče upravující si
vlasy,140 Dívčí akt141 a Po koupání142). Socha Šestnáctileté [21] se podobá Stojícímu děvčeti143
J. Laudy.144 Obě představují nahé tělo mladé dívky, na kterém se teprve rýsují ženské tvary. Malá
ňadra zvlňující plochý reliéf hrudi nad dosud chlapecky úzkými boky. Čistá krása a nevinnost
podána realisticky se zračí v obou, ale pojetí Laudy ukazuje křehké tělo v uvolněném postoji,
patřící sebevědomé až lehkovážné mladé dívce. Kdežto K. Lenhart představuje stabilnější stavbu
těla dívky, ve která se zračí rozpaky, psychologické pohnutí otevírajícího se procesu proměn dítěte
v ženu. K životu přistupuje Lenhartova Šestnáctiletá s větší odpovědností než Laudova zasněná
dívka. Otázku dospívání vnesl do umění 19. století E. Munch, v českém prostředí se jím zabýval
například J. Štursa v díle Puberta. V ženských tématech K. Lenhart hledá především čistou krásu
mladého štíhlého těla, nikoli sexuální dráždivost. Sochařsky se snažil postihnout každý realistický
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K. Lenhart, S obědem, 1925, v. 25 cm, terrakota, viz Ryška (pozn. 5), s. 16.
K. Lenhart, Šroubař, 1927, v. 30 cm, sádra, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně P-71; v. 30, bronz, ibidem,
s. 16.
136
K. Lenhart, V koupeli, 1922, v. 50 cm, mramor, ibidem, s. 16.
137
K. Lenhart, Děvče s věnečkem, 1925, v. 27 cm, terrakota, ibidem, s. 16.
138
K. Lenhart, Tanečnice, 1925, v. 50 cm, terrakota, ibidem, s. 16.
139
K. Lenhart, Šestnáctiletá, 1925, v. 170 cm, sádra, ibidem, s. 16.
140
K. Lenhart, Děvče upravující si vlasy, 1927, v. 30 cm, mramor, ibidem, s. 16.
141
K. Lenhart, Dívčí akt, 1927, v. 170 cm, sádra; v. 170 cm, bronz, ibidem, s. 16.
142
K. Lenhart, Po koupání, 1928, v. 25 cm, bronz; v. 55 cm, sádra; v. 55 cm, mramor, ibidem, s. 17.
143
J. Lauda, Stojící děvče 1921, v. 147 cm, bronz, Jiří Mašín, Jan Lauda, národní umělec, výběr z díla, Karlovy Vary
1962, s. 3 (nestránováno).
144
VP [Václav Procházka], heslo Lauda Jan (*1896 Praha, †1959 Praha), in: Horová (pozn. 6), s. 439. – blíže viz
Mašín (pozn. 143).
135
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detail a zároveň citlivě vtisknout dílu duši. Zmíněná díla odrážejí jak vliv uměleckého školení,
klasickou stavbu hmoty a realistické zobrazování, tak také snahu najít si cestu k vlastnímu projevu.
Hned v prvních letech tvorby získává K. Lenhart i první objednávku na sepulkrální objekt.
Pohřební architektura se objevovala v díle sochařů od nepaměti. K. Lenhart měl dobré
předpoklady pro její zvládnutí nejenom vystudováním uměleckých škol, ale i díky dlouhé praxi
v kamenickém závodě V. Janouška, kde byly podobné objednávky běžné a praxí u J. Pelikána,
který vytvořil množství náhrobků. 145 Objednavatelem byla rodina Lenhartovi sestry Jindřišky,
tedy rodina Mišauerova.146 Jednoduchou architekturu [22, 23] zdobí pouze žulová váza vpravo od
náhrobku. 147 Mohutná válcová váza stojí na skromném podstavci. Ve vrcholu náhrobku nad
mohutnou římsou klečí dvě reliéfně pojaté postavy v goticky zalomeném oblouku. Mladý muž a
žena jsou vystavěni ze silných, oblých objemů, jasných a jednoduchých obrysů. Oba působí ztuhle,
přesto že jsou podáni realisticky. I přes tuto ztuhlost, zvládl K. Lenhart vložit do díla dostatek
něžného citu, který ztuhlé postavy probouzí k životu. Jemně se obě postavy sklání nad nevysokou
rostlinou a s péčí se o ni starají, jakoby ji chtěli zasadit na hrob milované osobě. Také v pozdější
tvorbě K. Lenharta se objevuje několik náhrobků, které vždy vytvořil pro své přátele a známé.
Proto jich není v jeho tvorbě mnoho.
Zároveň přichází první veřejné zakázky, jako byla sochařská výzdoba pardubického
krematoria (1923), Pomník matky v Toušeni [24] 148 a snaha uspět při soutěži na pomník
T. G. Masaryka v Prostějově [25].149 První a zároveň podstatnou zakázkou byly právě pardubičtí
Světlonoši,150 jenž stojí u paty schodiště do budovy krematoria. Soutěž na budovu pardubického
krematoria vyhrál Pavel Janák 151 roku 1919 s kubistickým návrhem. V letech realizace stavby
(1921 – 1923) byl však zaujat tzv. národním stylem, který se vyznačuje dekorativností, extrémně
zjednodušenou ornamentikou a pestrostí záměrně spojovanou s lidovým uměním.152 Právě díky
tomu získalo krematorium ornamentální a geometrickou výzdobu. Bylo by na místě připomenout,
že krematorium a vůbec pohřeb žehem byl v této době stále progresivní novinkou.153 O průběhu
145

Podrobněji viz Ratajová (pozn. 27).
K. Lenhart, Náhrobek rodiny Mišauerovi, Olomouc – Černovír, 1925, v. 240 cm, viz Ryška (pozn. 5), s. 16.
147
K. Lenhart, v. 240 cm, žula a mramor, ibidem, s. 16.
148
K. Lenhart, Pomník matky v Toušeni, 1925, v. 39,5 cm, sádra; v. 38 cm, terrakota; v. 39,5 cm, mramor, ibidem,
s. 16.
149
K. Lenhart, Busta T. G. Masaryka pro Prostějov, 1928, v. 100 cm, sádra, ibidem, s. 16.
150
K. Lenhart, Světlonoši, 1923, v. 330 cm, pískovec, ibidem, s. 16.
151
RŠ [Rostislav Švácha], heslo Janák Pavel (*1882 Praha, †1956 Praha), byl urbanista, architekt,
uměleckoprůmyslový návrhář, teoretik architektury, kurátor a pedagog; in: viz Horová (pozn. 6), s. 310. – blíže viz
Norbert Kiesling, Pavel Janák, Řevnice 2011.
152
Viz Kiesling (pozn. 151), s. 73.
153
Podroběnji viz Filip, Macháček, Kremační a protikremační agitace na Moravě, (diplomová práce), FF UP,
Olomouc, 2011.
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prací na Světlonoších se více dozvídáme díky dotazu z Východočeské galerie Pardubice a následné
odpovědi K. Lenharta. Návrhy na světlonoše pro krematorium byly pověřeni všichni žáci
Uměleckoprůmyslové školy v Praze pod vedením B. Kafky. Zprvu neskončila soutěž úspěšně, ale
nakonec se P. Janákovi zalíbily návrhy K. Lenharta, a tak je dále rozváděl. Bohužel kvůli
měnícímu se názoru a dalším překážkám nevypadali Světlonoši tak, jak by si K. Lenhart přál.
Sochu vpravo od schodiště provedl podle Lenhartova modelu sochař Řehoř z Prahy a sochu vlevo
sochař Ducháček, obě sochy jsou z pískovce a na výšku mají 330 cm. Sádrové modely vytvořené
K. Lenhartem měřily na výšku 165 cm, ale byly zničeny. 154 Světlonoši [26, 27] 155 stojí v
naznačeném kontrapostu a jejich dlouhé hladké řízy splývají až na zem v zřasených záhybech
látky. To vyplývá z dodržení osvědčené tradice až archaického pojetí. Pozdvižené ruce třímají
pochodeň, aby mohly přinést světlo. Citlivá modelace tváře, která zádumčivým výrazem hledí
upřeně vpřed. Jednoduchý účes hladce splývá a nevystupuje z pevné hmoty monumentální sochy.
Jasné gesto pozdvižené pochodně a zároveň klid ve tvářích a decentní držení květiny a vázy působí
klidně, ale nestrnule a zároveň monumentálně. V pojetí se K. Lenhart vyhnul přemíře sentimentu,
dodal ho právě tolik, kolik se přesně hodí pro tichou pietu. Jednoduchý obrys doprovází jasné
naznačení objemů vycházející z akademického pojetí stojící figury, jaké K. Lenhart používá často
v pozdější tvorbě pro ženské akty. Světlonoši se spolu s exteriérem budovy objevili ve filmu
Spalovač mrtvol. 156 Budova krematoria, stejně jako Světlonoši tvořící její výzdobu se staly
Národní kulturní památkou v roce 2010.157
Portrétní práce, které se snaží ukázat naprosto realistickou podobu spolu s odrazem
duševního života portrétovaného v obličeji Jeanka [28], 158 Portrét dr. K. Mikele, 159 Portrét
biskupa R. Stejskala [29], 160 Portrét B. Hoskovcové, 161 Sestra, 162 Studijní hlava [30]163 a busta

154

SOkA Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 2, Dopis: Boučkové z Východočeské galerie Pardubice Karlu
Lenhartovi 15. května 1971; odpověď 22. května 1971.
155
Světlonoš, legenda vychází už z řeckého mýtu o Faethónovi. Více rozvedena je až v křesťanské tradici, kde
světlonoš (hvězda jitřní, lucifer) je ten kdo přináší světlo, padlý anděl; Kniha Izajášova 14, 12: „Jak jsi spadl z nebe,
třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi zotročovateli pronárodů!“ Bible, Písmo svaté Starého a Nového
zákona, ekumenický překlad, Praha 1985, s. 638; Více tyto slova rozvíjejí křesťanská mytologie a apokryfní texty.
Podle nichž byl Lucifer nejvyšším andělem hned po Bohu, ale pro svou pýchu ho Bůh srazil z nebe i s jeho
stoupenci, až poté se stal zlým. V Novém zákoně je pak za hvězdu jitřní považován Ježíš Kristus.
156
Juraj Herz, Spalovač mrtvol, 1968.
157
Nařízením vlády č. 50/2010 Sb. jsou prohlášeni za Národní kulturní památku.
158
K. Lenhart, Jeanka, 1924, hlína, zničeno, viz Ryška (pozn. 5), s. 16.
159
K. Lenhart, Portrét dr. K. Mikele, 1925v. 35 cm, terrakota, ibidem, s. 16.
160
K. Lenhart, Portrét biskupa R. Stejskala, 1925, viz Tvrdoň (pozn. 4), příloha IV.
161
K. Lenhart, Portrét B. Hoskovcové, 1925, v. 37 cm, sádra; v. 35 cm, terrakota, viz Ryška (pozn. 5), s. 16.
162
K. Lenhart, Sestra, 1927, v. 50 cm, sádra; v. 50 cm, bronz, ibidem, s. 16.
163
K. Lenhart, Studijní hlava A. Staška, 1927, v. 32 cm, sádra, ibidem, s. 16.
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[31] 164 A. Staška, Portrét T. Řičánka, 165 Busta T. G. Masaryka [25]. 166 Portréty se objevují
v různých formách jak samotné hlavy, tak i busty. Některé z nich mají torzovité zakončení, jak to
měl ve zvyku J. V. Myslbek. Portréty se vyznačují především naturalismem spojeným s pevnou
modelací hmot v obličeji, hladkým povrchem a jednoduchým účesem. Hladký povrch však
nedoprovázejí kulaté formy O. Gutfreunda a dalších sochařů jím inspirovaných. V portrétních
pracích zůstává K. Lenhart pevně spjat s tradicí a akademismem. Pro tento druh práce se právě
tradičnost pojetí zdá sochaři správná a tuto sebejistotu vyjadřují i portrétovaní, kteří se dívají přímo
na diváka. Ve výrazu portrétovaných se nenachází nic rušivého, naopak působí klidně až
zamyšleně. Nicméně obličeje zobrazuje jemněji, něžněji než to viděl u svého učitele B. Kafky.
Pevné obrysy, které K. Lenhart ve své tvorbě preferuje, jsou zužitkovány při tvorbě medailí a
plaket. Na této skupině děl pak uplatňuje svůj smysl pro detail, trpělivost a zvládnutí materiálu.
Na medailích se objevují jak portréty lidí, tak také sportovní motivy.
V této době probíhá v tvorbě K. Lenharta hledání osobitého výrazu přes stylizovanou
zkratku plynoucí do neosobního charakteru díla. Následně dochází ke směřování opačným směrem
k individuálnímu prožitku se zvýšením senzibility, a pomalu se tak jasněji formuje výtvarný výraz
K. Lenharta.
4.1.2 Začátek samostatné tvorby
Následující roky stráví K. Lenhart činorodou prací, při které se snaží najít vlastní osobitý
výraz. Svůj ateliér si vytváří v podkroví rodinné vily Na Letné [3]. Ateliér je možná silné slovo
pro nevelký avšak prosvětlený pokoj. Přes potíže, kterými si umělec procházel a stupňující se
napětí před vypuknutím Druhé světové války, se v jeho díle neprojevil ani náznak pesimismu,
ostatně jako ho nenajdeme v žádném z autorových děl. Ve třicátých letech panuje v Olomouci
silně konkurenční prostředí mezi sochaři. Snad právě to a čerstvé odpoutání se od akademických
vzorů umožnilo postupné zvyšování kvality Lenhartových sochařských děl.

164

K. Lenhart, Busta A. Staška, 1927, v. 49 cm, sádra, ibidem, s. 16.
K. Lenhart, Portrét T. Řičánka, 1927, v. 40 cm, mramor, ibidem, s. 16.
166
K. Lenhart, Busta T. G. Masaryka, 1928, v. 45 cm, sádra, ibidem, s. 17.
165
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K. Lenhart vytváří mnoho portrétních zakázek především v sádře, mramoru, nebo v kovu
v podobě medaile či pamětní desky.167 Zdařilým portrétem je portrét B. Hoskovcové [33],168 busta
nasedá na nahrubo opracovaný kvádrový podstavec. Všechny rysy obličeje pojal realisticky a
zároveň se v portrétu odráží známost portrétovaného ke K. Lenhartovi. Ostatně většina jeho
portrétů zobrazuje přátele, kterým mohl lépe ve tvářích odrazit jejich osobnost, jenž dobře znal.
Hladký povrch tváře B. Hoskovcové formují jemné ženské linky obličeje. Zádumčivou povahu
prozrazuje jemné sklonění hlavy dolů a oči přesto, že jsou otevřené a směřují před sebe, prozrazují
pohled do prázdna. Klasicky modelované dílo neopomenulo svou pozornost věnovat ani detailům,
jaký představuje účes ženy. Jemně zvlněné rýhy v oblasti vlasů se spojují na zátylku ve volném
uzlu. Podobným způsobem pojímalo portréty mnoho sochařů, velmi blízké provedení však
představuje portrétní tvorba Karla Otáhala, 169 vrstevníka, který pocházel také z olomouckého
regionu. Srovnatelné pojetí tváří obou sochařů lze najít už v dřívější tvorbě například v portrétu
biskupa R. Stejskala170 od K. Lenharta a tváři postavy papeže Pia XI.171 od K. Otáhala.172 Právě
realistické pojímání obličejů se snahou vyjádřit vnitřní psychologii člověka mohlo být nápomocné
K. Lenhartovi při pozdějších restaurátorských pracích, při kterých často musel doplňovat chybějící
detaily tváře. Díky své klasické tvorbě tváří a zájmem o psychologii portrétovaného K. Lenhartovi
nedělalo problém doplnit často expresivní, nebo seriózní výraz barokních soch především světců.
Sportovní náměty ustupují z tvorby, ale i dále se projevují v zakázkách na sportovní ceny
(Sportovní cena ve skoku na lyžích, 173 Sezimova letecká plaketa, 174 Putovní štít dorostenecké
soutěže Hannácké župy fotbalové175) a medaile (Medaile Jesenické župy svazu lyžařů176). Částečně
však k tématu sportu přináleží také téma tance, i když v provedení K. Lenharta jde spíše o
společenskou událost nežli sport. Bronzový Taneční pár [34] 177 v podobě komorní plastiky,
167

K. Lenhart, Pamětní deska s Tyršovou reliéfní podobiznou, 1932, mramor, foyer městského divadla, viz Tichák
(pozn. 10), s. 76; K. Lenhart, Pamětní deska P. Pavla Křižkovského, 1933, bronz [32], Křižkovského ulice 6, Olomouc,
ibidem, s. 81; K. Lenhart, Podobizna Jiřího Wolkera – pamětní deska, 1935, bronz, dům č. p. 38, Svatý Kopeček,
ibidem, s. 82; K. Lenhart, Busta J. R. Demla, 1936, ulice 8. května č. 8, Olomouc, ibidem, s. 82; K. Lenhart, Pomníček
Karla Wellnera, 1936, Čechovy sady, Olomouc, ibidem, s. 84; K. Lenhart, Pamětní deska gen. Lafayetta, 1938,
bronz, náměstí Republiky, Olomouc, ibidem, s. 85; K. Lenhart, Pomníček s bustou T. G. Masaryka, 1938, zničeno,
ibidem, s. 94.
168
K. Lenhart, portrét B. Hoskovcové, 1930, v. 34 cm, sádra; v. 36 cm, vápenec, MUO P-135, viz Ryška (pozn. 5), s.
17.
169
Karel Otáhal (*1901 Kostelec na Hané, †1972 Velké Opatovice), in: Hastík – Maliva (pozn. 3), s. 108.
170
K. Lenhart, portrét biskupa R. Stejskala, 1925, v. 35 cm, sádra, viz Tvrdoň (pozn. 4), příloha IV.
171
Hastík – Maliva (pozn. 3), s. 108 a fotoarchiv Josefa Malivy.
172
Bohužel dílo K. Otáhala není zpracované v podobě monografie, aby bylo možné předložit více příznačných
příkladů.
173
K. Lenhart, Sportovní cena ve skoku na lyžích, 1931, zničeno, viz Ryška (pozn. 5), s. 17.
174
K. Lenhart, Sezimova letecká plaketa, 1932, v. 20 cm, bronz, ibidem, s. 17.
175
K. Lenhart, Putovní štít dorostenecké soutěže Hanácké župy fotbalové, 1938, v. 35 cm, terrakota, ibidem, s. 19.
176
K. Lenhart, Medaile Jesenické župy svazu lyžařů, 1930, ᴓ 55 mm, pozlacený bronz, ibidem, s. 17.
177
K. Lenhart, Taneční pár, 1931, v. 25 cm, bronz; v. 50 cm, sádra, ibidem, s. 17.
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povolil běžné rozpřáhlé držení u standartního tance do sevřenější podoby. Právě těsná blízkost
tanečníků sceluje konturu sochy a udržuje její kompaktnost. Gesto pohybu vykročující do prostoru
je přítomné v nakročení figur, jakoby v prvním dlouhém kroku tance waltz, po kterém následuje
krátký úkrok a přísun. Oblé hladké objemy figur připomínají tvarovou stylizaci užívanou
O. Gutfreundem a připomenou jeho studii Moderní život – Tanec II.178 Rozdílnost se projevuje
pouze v skicovosti studie a drobně pozměněného postoje tanečníků, oproti detailům zpracované
K. Lenhartem na jeho tanečním páru. Blízké držení tanečníků prozrazuje soustředění, ale také
niternou poezii, kterou prožívá každý zvlášť a spolu dohromady.
Redukci sportovních témat nejpříhodněji vysvětluje množství portrétních zakázek, pro
něž nezbývalo tolik času a ten, který sochařovi zbyl, se zájmem věnoval především modelaci
ženského těla. Ve třicátých letech objevuje vývoj v pojímání ženského těla od pojetí dívčího, kdy
dívčí figura vykazuje ještě chlapecky úzké boky a na hrudi se teprve rýsují drobné hrbolky
budoucích ňader například Eva [35]179 a další dívčí akty,180 k ženě postupně zobrazené se všemi
příznačnými oblými křivkami a z dívčího těla se stává ženské horkokrevné tělo. K. Lenhart
objevuje téma Z rána [42, 43, 44],181 kterému se věnoval hned několikrát v různém materiálu a
drobných úpravách pozice, kdy hledal nejvhodnější vyjádření a naplnění tématu. Ženská figura ve
dřepu omývá žínkami své rameno. Pevné postavení mohutnějších nohou stabilizuje ženu
v dynamickém, ale pečlivém pohybu rukou, k nimž směřuje pohled i natočení hlavy se stylizovaně
pojatými vlasy v podobě hluboký rýh. Zdůraznění tělesnosti se špetkou něhy připomíná dílo Sedící
ženy182 od Vincence Makovského. Právě v mohutnosti těla je možno hledat obdiv K. Lenharta
k Maillolově dílu. Rozdílnost sochařských děl nejzřetelněji prozrazuje obličejová část, které
Makovský dodal náboj exprese a větší stylizaci než K. Lenhart, který obličejovou partii jen mírně
zobecnil. Zároveň ve vyznění Lenhartova díla se zračí příznačný optimismus a lyrické pojetí jeho
práce, kdežto Makovský do ženy vložil prvek rozvahy a neurčité zamyšlenosti. K. Lenhart podává

178

O. Gutfreund, Moderní život – Tanec II., v. 20,5 cm, 1924-25, Otto Gutfreund (pozn. 115), s. 249.
K. Lenhart, Eva, 1934, v. 63 cm, bronz, MUO P-229; v. 63 cm, sádra; v. 250 cm, červený pískovec, viz Ryška
(pozn. 5), s. 18.
180
K. Lenhart, Sedící dívka, 30. léta 20 stol., v. 28 cm, dřevo, MUO P-83, [36]; K. Lenhart, Po koupeli, 30. léta 20.
stol., v. 26,5 cm, kararský mramor, MUO P-170, [37]; K. Lenhart, V koupeli, 1930, v. 26 cm, mramor, GASK P-102,
[38]; K. Lenhart, Stud/Žena, 1936, v. 58,5 cm, MUO P-233, viz Ryška (pozn. 5), s. 18, [39]; K. Lenhart, Torso ženy,
1935, v. 111 cm, dřevo, MUO P-113, viz Ryška (pozn. 5), s. 18, [40]; K. Lenhart, Torzo, první polovina 30. let 20.
stol., SOkA Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 5., [41].
181
K. Lenhart, Z rána, 1935, v. 40 cm, sádra; v. 40 cm, mramor, obě z roku 1932, viz Ryška (pozn. 5), s. 17; K.
Lenhart, v. 40 cm, sádra; v. 40 cm, mramor; v. 40 cm, dřevo, MUO P – 84, [43]; v. 40 cm, bronz, GASK P – 114, [42];
Z rána, 1936, v. 110 cm, sádra, ateliér L. Jalůvky, [44], viz Ryška (pozn. 5), s. 18.
182
V. Makovský, Sedící žena, v. 100 cm, bronz z roku 1930, Jiří Hlušička-Jaroslav Malina-Jiří Šebek, Vincenc
Makovský, Brno 2012, s. 32.
179
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ženu něžně krásnou bez přílišné erotické dráždivosti i v tomto období, kdy ji ztvárňuje již jako
ženu a nikoli rozpukající dívčí tělo.
Realita všedního života se projevila v pracovních námětech, jakými byl například
Zahradník [45], 183 Dělník, 184 Žně, 185 Zedník 186 a Při práci, 187 ale už se zde neobjevují hladké
kulaté modelace objemů a stylizované proporce, jak bylo vidět v minulém období. Pracovní témata
získávají přísně realistickou podobu s jemnou idealizací, která dílům dodává poetičnost. Cílem
K. Lenharta nebylo upozornit na vyčerpané a unavené prosté lidi, ale oslavit jejich práci, úsilí a
píli. Řemeslníky jako emblém práce i účelu budovy znázornil při realizaci veřejné zakázky na
výzdobu Domu nábytku v Olomouci. Oba reliéfy představují polopostavy muže jako Průmysl [46]
a Truhlářství [47]188 s atributy vázajícími se k jejich činnosti. Odění mužů v košilích a zástěrách
působí realisticky a dává tušit, že pod látkou se skrývá svalnaté tělo. V rukou třímají nástroje své
práce. U jejich boků se objevuje zmenšenina továrny, znaku práce a moderní doby. Alegorie
Průmyslu drží továrnu podobně, jako ve středověku třímali donátoři ve svých rukou nový kostel.
Pohledy směřují k sobě a dodávají reliéfu hybnost. Oba obličeje jsou stylizováním zobecněny tak,
že se každý kolemjdoucí může s reliéfy ztotožnit. Zajímavý okřídlený klobouček na hlavě
Průmyslu připomíná Merkurova křídla a staví tak průmysl do role posla bohů snad jako předzvěst
budoucího pokroku. Tyto reliéfy jsou pokračovatelé mnohaleté tradice vývěsních štítů a
domovních znamení, provedených v současné realistické výtvarné podobě.
K. Lenhart si našel čas i na odpočinkové téma zobrazující domácí zvířata. Námět zvířat
se objevuje často u mnohých autorů v době do Druhé světové války, kde se sochaři v komorním
měřítku mohli oddat zajímavým experimentům. K. Lenhartovi však tyto náměty nesloužily
k experimentu. Jeho díla mají intimnější výraz a charakterizují zvíře jako tvora patřícího
k představě klidu a tepla domova. Všechny komorní sošky znázorňují zvíře v klidové, typicky
odpočinkové pozici (Foxteriér, 189 Kočka [48],190 Ležící teriér [49], 191 Teriér [50] 192 ). Prostou
kompaktní formou ztvárnil živou, klidně dýchající bytost, která sběratelovu interiéru dodává klid.

183

K. Lenhart, Zahradník, 1929, v. 100 cm, pískovec, soukr. pozemek u vily Na Letné Olomouc, viz Ryška (pozn. 5),
s. 17.
184
K. Lenhart, Dělník, 1931, sádra, zničeno, ibidem, s. 17.
185
K. Lenhart, Žně, 1932, v. 30 cm, sádra, reliéf, ibidem, s. 17.
186
K. Lenhart, Zedník, 1933, v. 100 cm, pískovec, ibidem, s. 18.
187
K. Lenhart, Při práci, 1937, v. 45 cm, sádra, ibidem, s. 19.
188
K. Lenhart, Průmysl a Truhlářství, 1929, v. 150 cm, ibidem, s. 17.
189
K. Lenhart, Foxteriér, 1930, v. 15 cm, sádra polychromovaná, ibidem, s. 17.
190
K. Lenhart, Kočka, 1937, d. 20 cm, terakota, souk. sb.; d. 20 cm, bronz, ibidem, s. 19.
191
K. Lenhart, Ležící teriér, 1937, v. 4,5 cm, terrakota, souk. sb., ibidem, s. 19.
192
K. Lenhart, Teriér, 1937, v. 4,5 cm, terrakota, souk. sb., ibidem, s. 19.
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Po začátku samostatné tvorby, již neovlivněné akademií, se snaží nalézt K. Lenhart svůj
osobitý výraz. Odchází z Prahy, kde mohl sledovat nejnovější trendy a usazuje se v rodné
Olomouci. Plný nápadů z dob studií i ze zahraničních cest a především velkou pracovní pílí se
postupně vyvíjí jeho výraz. Největší změny je možné pozorovat na oblíbeném námětu ženských
aktů, které v průběhu třicátých let značně změní svou podobu. Dílům nejen s ženským námětem,
ale i při zpracování dalších mimopracovních a mimosportovních témat je dílu K. Lenharta vlastní
lyrická nota, která se stala trvalou devízou autorovi tvorby. Při zpracování každodenních a
pracovních témat sochař upouští od civilistní formy a přiklání se ke klasičnosti. K. Lenhart získává
několik veřejných zakázek193 a opět vytvořil i výzdobu dvou hrobů [53, 54]. Nezapomínal se ani
prezentovat na kolektivních výstavách a roku 1932 měl již svou první individuální výstavu. Jako
člen jednotlivých spolků vystupoval velmi aktivně a podílel se na utváření programu spolků.
Nadšeně přijímal nabídky na působení na různých pozicích v organizační skladbě spolků a
podporoval myšlenky směřující k propagaci a porozumění umění mezi širokými vrstvami
obyvatelstva. Svou výstavní činnost obohatil o výstavy konané spolkem SVU Brno, spolkem
Rejsek Prostějov a účastí na Zlínském salónu.194
4.2. Doba válečná
Ani v době válečné nepřestal K. Lenhart tvořit, naopak toto období patří k nejsilnějšímu
svou kvalitou s porovnáním s předchozími, spíše hledačskými zápasy a následným utlumením
pramenícím jak z politických, mimouměleckých, organizačních a dalších problémů. K. Lenhart již
formuloval svůj vztah ke světu a svůj individuální styl.
Z válečných let pocházejí mnohé portréty, například Františka Jungmanna,195 nicméně
v portrétních námětech pokračuje stejný výraz K. Lenharta jako v předchozích obdobích. Opět se
jedná především o portréty známých osobností, ale i příbuzných Jindřich Lenhart,196 kterým mohl
nejlépe otisknout do tváře jejich charakter, jenž tak dobře znal.

193

K. Lenhart, Tři reliéfy pro Věž samostatnosti v Hořicích, 1929, v. 320 cm, pískovec [51]; Dva reliéfy na domě
nábytku v Olomouci (viz pozn. 188); Znak Moravy na bývalé hospodyňské škole v Olomouci, 1929, v. 125 cm [52],
viz Ryška (pozn. 5), s. 17.
194
Podrobněji podkapitola Spolková činnost.
195
K. Lenhart, Portrét Františka Jungmanna, 1940, medaile ᴓ 25 cm, bronz, viz Ryška (pozn. 5), s. 19.
196
K. Lenhart, Jindřich Lenhart, 1941, v. 55 cm, sádra, ibidem, s. 20.
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Odraz válečné doby je možno spatřovat pouze v několika dílech s melancholicky
laděnými názvy Pokořená,197 Zamyšlená,198 Vzpomínka.199 Pouze dílo s názvem Děs200 vyjadřuje
dobový pocit strachu. Z vyjmenovaných děl se pouze socha Pokořená [55]objevila alespoň ve
fotografii.201 Kompozice skloněného ženského těla respektuje oválnou obrysovou křivku, která
jakoby přiznávala objem balvanu, jehož tvar se ostatně ozývá i v oblých partiích sochy. Intenzitu
beznaděje umocňuje zkřížení nohou v kotnících a draperii zakrytý až k zemi skloněný obličej
ženy. Prázdný prostor, jenž obkružuje tělo ženy, dává tušit bolestivost prázdnoty. Klasicky pojatá
figura bez náznaku fyzické hybnosti však plná dramatického psychologického napětí. Svou pozicí
se Lenhartova socha blíží Sehnutému klečícímu ženskému aktu202 od V. Makovského. Vyznění
psychologie obou soch se však značně liší.
V době nejvyšší nouze se často obrací člověk k Bohu a právě to mohou dosvědčit díla
Kropenka / Madona [56]203 a především Panna Marie Svatokopecká [57], 204 protože v tvorbě
K. Lenharta jsou naprosto ojedinělé. Obě díla vykazují klasicky vystavěnou figuru zahalenou do
volně splývavé draperie. Minimální hybnost postavě dodává nakročení pravou nohou a následné
prohnutí v bocích a zešikmení osy ramen. Kropenka obsahuje poetický nádech vyjádřený
láskyplným madoniným držením malého Ježíška oběma rukama, který si ve spánku složil hlavičku
na její hruď. Jemné kontury Mariiny tváře s protáhlým nosem a přivřenýma velkýma očima
připomínají madony krásného slohu. Uzavřená forma jednolité hladké hmoty v podobě něžného
intimního námětu má i praktické použití. U bosých nohou Madony sochař konkávně prohloubil
podstavec, a vznikl tak prostor pro svěcenou vodu. Panna Marie Svatokopecká má poněkud jiný
charakter. Marie podpírá Ježíška pouze jednou rukou, druhou mu podává jablko. Ježíšek si ho od
ní bere a zároveň na ni upřeně hledí. Marie věnuje svou pozornost přímo divákovi. Ježíšek se
poněkud odklání od těla Marie a vystupuje z kontury sochy. Forma této sochy již není tak uzavřená
a zve diváka k účasti na jejím bytí. Opět zde K. Lenhart použil hladký rukopis ve velkých plochách
a realistických drobných detailech, což se ve velkých provedeních stává typickým Lenhartovým
znakem. Blízké seznámení se sochou s náboženským tématem obohatila Lenhartovi zkušenosti,

197

K. Lenhart, Pokořená, 1939, v. 23 cm, sádra, ibidem, s. 19.
K. Lenhart, Zamyšlená, 1939, v. 9 cm, bronz; v. 30 cm, dřevo; v. 27 cm, terrakota, ibidem, s. 19.
199
K. Lenhart, Vzpomínka, 1941, sádra, zničeno, ibidem, s. 20.
200
K. Lenhart, Děs, 1940, v. 18 cm, terrakota, ibidem, s. 19.
201
Viz Pacák (pozn. 1), s. 53.
202
V. Makovský, Shnutý klečící ženský akt, sádra, 1928, HG Nové Město na Moravě, viz Hlušička – Malina – Šebek
(pozn. 182), s. 35.
203
K. Lenhart, Kropenka/Madona, 1939, v. 54 cm, terakota, soukr. sb.; v. 56 cm, sádra; v. 56 cm, istriánský mramor;
v. 56cm, dřevo, viz Ryška (pozn. 5), s. 19.
204
K. Lenhart, Panna Maria Svatokopecká, 1941, v. 126 cm, pískovec; 126 cm, sádra, ibidem, s. 19.
198
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které mohl později zužitkovat při restaurátorské činnosti, která se nejednou dotýkala přímo námětu
Madony.
Mnoho děl pokračuje v lyrických námětech zaměřených hlavně na postavu ženy a
nereflektuje tíseň doby války. Dále K. Lenhart rozvíjí statické téma Eva 205 a naopak velmi
dynamické téma Tanečnice [58],206které se rozšiřuje a vzniká tak námět Rusalka [59].207 Komorní
plastiky expresivní formy vyvolávající haptické asociace, které umocňuje zanechání dynamického
rukopisu umělce na povrchu děl. Oba náměty tančící ženy vykazují až barokní dynamičnost, jenž
expanduje šikmo vpřed v připraveném kroku nepochybně doprovozeném výrazným pohybem
pravé ruky. Draperie obepínající boky se vlní v bohatých záhybech kolem pevně stavěných nohou.
Výraz vejčitě stylizovaného obličeje Tanečnice prozrazuje potěšení z tance, kterým je plně zaujata
a diváků si nevšímá. Rusalka naopak vyhlíží svého tanečníka a pojetí tváře se přibližuje něžně
tvarovanému obličeji Madony.208 U obou děl se začíná objevovat nastupující trend Lenhartových
prací, totiž protažení údů, jenž způsobuje deformaci kánonu těla až manýristickým způsobem, jak
bude zřetelné z dalších prací.
Významným se stává práce na tématu Hygie,209 kterou K. Lenhart rozvíjí od roku 1940
[62, 63, 64] až po definitivní provedení v pískovci roku 1949 [65]. V prvních sádrových a
terrakotovových provedení se objevuje pouze nepatrné protažení poměru mezi tělem a hlavou.
Také se v nich projevuje vývoj rozložení draperie na těle ženy. Umělec však již v prvních
zpracováních měl jasnou představu o vložení jisté hybnosti do postoje sochy použitím kontrapostu
a ladným přizvednutím draperie v levé ruce. V dalších provedeních210 se stupňuje aristokratické
zeštíhlení formy, jenž umocňuje monumentální vyznění sochy. Jasný vývoj vykazuje také výraz
tváře, který započal v naivně líbezné tváři přes přísný a odměřený až k definitivnímu211 vstřícně
klidnému. Na definitivním provedení se podílel také J. Stárek,212 který často pomáhal nejenom

205

K. Lenhart, Eva, 1941, v. 39 cm, sádra; 37 cm, terrakota; 44 cm, dřevo; Eva sedící, 1941, v. 68 cm, sádra, ibidem,
s. 19 a 20.
206
K. Lenhart, Tanečnice, 1943, v. 32 cm, sádra; v. 32 cm, bronz; v. 30 cm, terrakota, ibidem, s. 20.
207
K. Lenhart, Rusalka, 1943, v. 35 cm, sádra; v. 34 cm, bronz; v. 32 cm, terrakota; v. 42 cm, dřevo, ibidem, s. 20.
208
Podobné pojetí se nachází i u klidnějšího tématu Letní večer (K. Lenhart, Letní večer, 1942, d. 28 cm, sádra; d. 28
cm, bronz [60]; d. 61 cm, terrakota [61]; d. 28 cm, dřevo; d. 63 cm, sádra; d. 63 cm, pískovec, ibidem, s. 20.), u
kterého můžeme rozpoznat stejnou tvář modelky a podobně bohatě pojednanou draperii.
209
K. Lenhart, Hygie, 1940, v. 38 cm, sádra; v. 36 cm, terrakota; v. 58 cm, terrakota, soukr. sb.; v. 68 cm, dřevo
GASK P-234, ibidem, s. 19.
210
K. Lenhart, Hygie, 1943, v. 130 cm, sádra; v. 129 cm, bronz, MUO P-733; v. 150 cm, dřevo, ibidem, s. 20.
211
K. Lenhart, Hygie, 1949, v. 270 cm, pískovec, západní průčelí olomoucké radnice, ibidem, s. 21.
212
Josef Stárek, podrobněji viz kapitolu 5. restaurátorská činnost, podkapitola 10.
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K. Lenhartovi při realizacích. Rozložení práce mezi oba sochaře není zřejmý, ale pravděpodobně
i na konečném provedení proběhly drobné úpravy navržené J. Stárkem.213
Pracovních námětů značně ubylo a bohužel nelze porovnat jejich formu s předchozím
obdobím ani s díly jiných autorů, jelikož jejich uložení není známé. Velmi zajímavé by bylo
porovnat námět Myčka, 214 který byl velmi častým námětem umělců. Například nedochovaná
Myčka 215 od O. Gutfreunda, nebo Studie k Myčce, 216 které by mohli nastínit vývoj tvorby
K. Lenharta v oblasti pracovních témat.
Díla K. Lenharta zprostředkovávala především subjektivní optimistický prožitek reality,
hlavně poetických momentů. Uplatňovaly se zkušenosti naprostého zvládnutí materiálu, který
nechával sochař hapticky promlouvat. V mnohých dílech představuje spojení dynamických a
statických prvků, jejichž nositelem bývá zpravidla žena. Pevnou výstavbu sochy ozvláštnil
protažením proporcí lidské figury do manýristické podoby, ale ani tvarové deformace
nepřekračovaly ideový záměr autora a plnily tak pozitivní uměleckou funkci.217 Mezi léty 1939 až
1945 vystavoval K. Lenhart celkem na 16 výstavách v Olomouci, Ostravě, Praze, Brně, Zlíně a
dalších menších městech. Převážně šlo o výstavy jednotlivých spolků, jejichž byl aktivním a
přínosným členem.
4.3. Doba poválečná
Nové státní zřízení přinášelo nové úkoly a témata, které bylo nutné zpracovat. Roku 1946
došlo k přestěhování ateliéru K. Lenharta do Mlčochovy ulice. Nový ateliér obsahoval jednu
poměrně velkou místnost, ve které měl zajisté mnohem více místa než ve svých předchozích
ateliérech. Navíc za průjezdem se rozkládá středně velký dvorek, jenž umožňoval také práci
v exteriéru bez omezujících stěn, nicméně v tomto období ještě nedochází k monumentálním
realizacím.
V této době přicházely objednávky na pamětní desky a pomníky 218 oslavující konec
války, ale i portréty osobností ve vrcholné politice. Jedním z takových je portrét Klementa
Gottwalda [68].219 V portrétních dílech K. Lenharta však nejde nijak sledovat vývoj umělecké

213

Informace sdělená autorce textu při rozhovoru se Z. Přikrylem 17. 3. 2015.
K. Lenhart, Myčka I. a Myčka II., 1939, v. 10 cm, bronz; v. 6 cm, bronz, viz Ryška (pozn. 5), s. 21.
215
O. Gutfreund, Myčka, 1910-11, sádra, zničeno, fotografie in: Otto Gutfreund (pozn. 115), č. kat. 32, s. 186.
216
J. Lauda, Studie k Myčce, 1923, v. 6,5 cm, bronz, foto in: Mašín (pozn. 143), s. 6.
217
viz Ryška (pozn. 5), s. 7.
218
K. Lenhart, Studie k Zasažený-pomník volyňským Čechům v Uničově, kolem 1950, foto viz SOkA Ol., K. Lenhart
(pozn. 180) [66]; K. Lenhart, Náčrt na Bezručův pomník „Světlo“, 1947, v. 32 cm, sádra; Světlo (návrh na Bezručův
pomník), 1948, v. 127 cm, sádra MUO P-102 [67], viz Ryška (pozn. 5), s. 21.
219
K. Lenhart, Klement Gottwald, poč. 50. let 20. století, v. 76 cm, sádra, MUO P-479, ibidem, s. 21.
214
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formy, která je stále klasická a realistická od prvních portrétních bust až po ty poslední. Značný
rozdíl lze naleznout pouze mezi portrétními pracemi, které pochází z oficiální objednávky a těch,
které portrétoval K. Lenhart, jako své přátele, rodinu a známé. V oficiálním portrétu se neobjevuje
natolik oduševnělá tvář, za níž se portrétovaný zabývá nejednou závažnou či zábavnou myšlenkou.
Portréty politiků nastavují divákům chladný, ale přesvědčivý výraz příslušící jejich postavení.
Zdařilý portrét odrážející osobnost ukazuje Portrét malíře J. Lenharta [69].
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Tvář

dobrosrdečného, přímého muže, kterému nesnadná léta života zbrázdily obličej mnohými
vráskami. Každá z vrásek, měkce zvlněná rýha, je vytesaná s láskou a respektem k otci sochaře.
Členěný povrch přináší bohatý vizuální efekt hry světla a stínu. Právě ve stínu obočí se ukrývá
moudrý pohled znalého muže. Hebce pojaté sako, také i šála pod ním nese stopy rytmických úderů
sochařových nástrojů do tvrdého materiálu a propůjčuje tak látce vyšší světelnou i hmatovou
kvalitu. Mimo politickou objednávku a další portrétní tvorbou se nachází také množství bust, hlav
a reliéfů významných českých osobností například M. Tyrš,221 J. Wolker,222 B. Němcová223 a další,
či pomníky prezidentovi T. G. Masarykovi.224
K. Lenhart byl požádán také o náhrobní dílo pro režiséra divadelních inscenací a svého
času šéfa operety Vladimíra Nechybu 225 [70]. 226 Náhrobek má podobu tří desek přiléhajících
k sobě bez jakýchkoliv ozdob. Podobně jednoduchou podobu pomníčku [71], jako kamenného
kvádru tentokráte však s reliéfem malířské palety, vytvořil K. Lenhart na místě, kde skonal jeho
otec a malíř Jindřich Lenhart roku 1955.227
K oficiální objednávce patřila také témata jako Partyzán/Rudoarmějec, 228 Připraven
k boji a obraně míru229 a Sbratření [72].230 Sbratření českého a sovětského vojáka se odehrává na
malé ploše, kdy oba vojáci v pozici úkroku stojí naproti sobě. Nepatrný prostor mezi jejich
postavami se však jeví jako nemírný, díky nedůvěřivým pohledům, které na sebe upírají. Voják
v helmě má ruku na zbrani, jakoby ještě nevěřil mírovému úmyslu cizího vojáka. Pomalu plynoucí
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K. Lenhart, Portrét malíře J. Lenharta, 1955, v. 60 cm, sádra; v. 60 cm, kámen hadec, MUO P-136, ibidem, s. 21.
K. Lenhart, Dr. M. Tyrš (hlava), 1946, v. 38 cm, sádra; v. 36 cm, terrakota, ibidem, s. 20.
222
K. Lenhart, Jiří Wolker, 1950, v. 27 cm; Studie k portrétu Jiřího Wolkera, 1952, v. 31 cm; Medaile Jiří Wolker,
1953, ᴓ 25 cm, sádra; Soutěžní návrh na pamětní desku J. Wolkera, 1959, v. 55 cm, sádra, ibidem, s. 21-23.
223
K. Lenhart, Božena Němcová, 1950, v. 44 cm, sádra; v. 44 cm, bronz, ibidem, s. 20.
224
K. Lenhart, Pomník T. G. M pro Litovel a Frýdlant n. O., 1947, podle návrhu z roku 1937, v. 37 cm, ibidem, s. 20.
225
Martina Pudelová, Olomoucký hudebě-kulturní život v letech 1945 – 1948, (bakalářská práce), FF UP, Olomouc
2011, s. 23.
226
K. Lenhart, Náhrobek rodiny Nechybovy, 1955, viz SOkA Ol. K. Lenhart (pozn. 17).
227
K. Lenhart, Pomník malíře Jindřicha Lenharta, 1955, po levé straně cesty mezi Sv. Kopečkem a Lošovem, viz
Tichák (pozn. 10), s. 140.
228
K. Lenhart, Partyzán/Rudoarmějec, 1946, v. 24 cm, sádra; v. 24 cm, bronz, viz Ryška (pozn. 5), s. 21.
229
K. Lenhart, Připraven k boji a obraně míru, 1951, v. 34 cm, ibidem, s. 21.
230
K. Lenhart, Sbratření/Družba, 1949, v. 54 cm, sádra, MUO P-425; v. 53 cm, dřevo, ibidem, s. 21.
221
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pohyb vyvážené kompozice ukazuje vlažné přijetí jedné armády druhou. Uniformy i další
vybavení vojáků zobrazil K. Lenhart s citem pro realitu, nicméně obličeje mírně zobecnil, čímž
dodal dílu všeobecnější platnost. O čtvrt století dříve vytvořil O. Gutfreund Dvojici ruských
legionářů,231 kteří mají s Lenhartovým dílem společné už pouze reálné pojetí oděvu. Vyznění i
poslání Gutfreundova díla spíše oslavující zahraniční vojáky, je diametrálně odlišné od napjatého
přijetí ruského vojáka po roce 1945.
První sochy ženy po válce zpod rukou K. Lenharta vykazují stejné formální prvky jako
poslední díla z období války. Nejlépe lze tento pokračující jev sledovat v díle Thalie [73]. 232
Manýristicky prodloužené poměry těla s menší hlavou byly již použity na soše Hygie [65].
Podobným způsobem sochař vkládá také pohyb do této sochy, jako u předchozí realizace. Thalie
vyznívá mnohem důstojněji s nádechem melancholie. Ženskou postavu zakrývá lehce zřasená
draperie v dlouhých jemných záhybech, jak to bylo možno pozorovat už na dílech vytvořených
před koncem války. Na tomto námětu je zřetelné, že zde nakrátko K. Lenhart ztratil chuť či odvahu
pokračovat ve vývoji svého výrazu a raději se uchýlil k již získaným formám, nebo se vracel k čistě
realistickému výrazu. Takovýto výraz reprezentuje dílo V nový život [74],233 které dynamickou, do
prostoru expandující formou vítá nový život nastalý po válce. Námět představuje dívka v tanečním
kroku, s radostně vzpaženýma rukama s kyticí a písní na rtech. Právě v její postavě se projevuje
návrat k realistickému pojetí ze třicátých let, který ale stihl načichnout propagovaným
socialistickým uměním, které se však v autorově výrazu nezdrží.
Krátký odklon od dosud vůdčího tématu volné tvorby, ženských figur, naplnil K. Lenhart
větším množstvím prací se sportovním či pracovním tématem. Úspěšně zpracovával sportovní
náměty ve sportovních plaketách a cenách. Počet se mohl zvýšit také v závislosti na poválečné
situaci, kdy lidé hledali radost a bezstarostnost právě ve sportu, zároveň byl také propagován
vládou. Dílo Na stupni vítězů [75] 234 vykazuje podobnou formu reálnosti spolu s nádechem
socialistického pojetí, jako dílo V nový život. Věrně znázorněný úbor cvičence v přísně škrobeném
postoji jen podtrhují neurčitý výraz mladíkovy tváře. Bohužel nelze hodnotit sportovní námět
v medailérském médiu, jelikož chybí jejich obrazová dokumentace a nenachází se ani v žádném
z oslovených muzeí.

231

O. Gutfreund, Dvojice ruských legionářů: pěšák v letním stejnokroji a příslušník jízdního pluku Jiskry z Brandýsa,
1925-26, v. 52 cm, kolorovaná sádra, fotografie in: viz Otto Gutfreund (pozn. 115), č. kat. 207, s. 238.
232
K. Lenhart, Thalie, 1946, v. 50 cm, sádra; v. 52 cm, dřevo, viz Ryška (pozn. 5), s. 20.
233
K. Lenhart, V nový život (z pomníku pro Javoříčko), 1951, sádra; v. 60 cm dřevo, MUO P-454, ibidem, s. 21.
234
K. Lenhart, Na stupni vítězů, 1952, v. 53 cm, sádra, dvorek ateliéru L. Jalůvky, ibidem, s. 21
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Pracovní náměty reprezentují díla Slévač,235 Dělník s heverem [76], 236 Slévačský učeň
[77]237 a řada dalších reliéfů.238 Dělník s heverem je klasicky vystavěná figura zachycená při práci,
ve které se zapojují všechny svaly na rukou a hrudníku, jenž nehalí žádná košile. Anatomicky
správně pojednané svaly odrážejí svým hladkým povrchem množství světla, které příjemně
kontrastuje se stinnými partiemi. Odvrácená hlava od pracovního nástroje značí rozptýlenost
pozornosti, natolik rozdílné od soustředěného Šroubaře [20], který stál na počátku Lenhartovy
tvorby. Příhodná stylizace tvarů, jenž se objevovala v rané tvorbě, se nyní už úplně vytratila a
nahradil ji prostý přepis reality s jen velmi nepatrným psychickým nábojem. Podobně působí také
dílo Slévačský učeň. Práce už není oslavována, ale pouze komentována. Potěchu pro diváka
představují jen cizelérsky pojaté detaily. S větší živostí pracují dělníci na reliéfech od Gutfreunda,
které reprezentuje například dílo Cihláři. 239 Lenhartovým dělníkům chybí dynamika a silná
výpovědní hodnota, kterou je možno pozorovat u Gutfreunda.
Většina vytvořených děl v tomto období vychází z objednávek portrétů, medailí,
sportovních cen, atd. a na vlastní oblíbené téma ženy nezbývalo mnoho prostoru, k poetickým
námětům se vrací roku 1956 (V koupeli, Milenci). Větší zakázky získává K. Lenhart při reliéfní
výzdobě olomouckých budov (například pro olomouckou Teplotechnu a pro Základní školu
Heyrovského v městské části Povel) a vytvořil také několik náhrobků. Poválečná tvorba K.
Lenharta vykazuje uměleckou krizi, kterou právě procházel. Krizi mohlo způsobit množství
faktorů celková změna společenské situace u nás, hlubší propadnutí do regionalismu, ale také
osobní krize způsobená ztrátou nejbližších členů rodiny. Svou kvalitní úroveň si v podstatě udržela
pouze portrétní díla. K. Lenhart však neztratil vůli, že se mu podaří krizi, kterou zajisté sám
pociťoval, překonat. Odhodlání a udržení pracovního rytmu ho nenápadně posouvalo dál.
Optimistické bylo také zařazení mezi restaurátory, které mu umožňovalo práci na starých sochách
pro zkrášlení okolí, ale také pro docela pravidelný a jistý výdělek nevázající se k volné tvorbě. I
přes krizi se nezapomněl prezentovat na výstavách. Mezi léty 1952 až 1960 se K. Lenhart účastnil
především výstav, na kterých se jeho tvorba objevovala vedle prací jeho otce, malíře J. Lenharta
v různých moravských městech.
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K. Lenhart, Slévač, 1945, v. 40 cm, sádra; v. 40 cm, bronz, ibidem, s. 20.
K. Lenhart, Dělník s heverem, 1950, v. 80 cm, sádra; v. 80 cm, dřevo, MUO P-95, ibidem, s. 20.
237
K. Lenhart, Slévačský učeň, 1950, v. 30 cm, sádra; v. 27 cm, terrakota; v. 30 cm, bronz, ibidem, s. 20.
238
K. Lenhart, Elektřina, 50. léta 20. století, sádra, dvorek ateliéru L. Jalůvky [78]; Reliéf Slévači (studie), 1959, v. 40
cm, sádra, ibidem, s. 23 [79]; Slévači, 50. léta 20. století, v. 40 cm, dvorek ateliéru L. Jalůvky [80].
239
O. Gutfreund, Cihláři, 1911, v. 45 cm, sádra, fotografie in: viz Otto Gutfreund (pozn. 115), č. kat. 33, s. 186.
236
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4.4. Závěrečná léta tvorby
V šedesátých letech se tvůrčí krizi snaží překonat návratem k vlastní tvorbě z dvacátých
a první poloviny čtyřicátých let. Znovu stylizuje plastický tvar, tento abstrahující princip vyvažuje
zdůrazněním povrchu materiálu. Silná idea díla je obohacena subjektivnějším přístupem sochaře.
Absolutní sochařská jistota, načerpaná z dosavadních zkušeností, se projevila v prvních
monumentálních plně plastických figurálních skupinách.
Velmi poetický námět představuje sousoší s názvem Čtenářky [81]. 240 Otevřená
kompozice, naproti sobě sedících dívek znázorněná v poklidné atmosféře, naznačila konec
sochařovy tvůrčí krize. Podání, které se zbavilo méně podstatných detailů, ponechalo větší výraz
na lyrickém pocitu. Uvolněné pozice plně plastických postav v mírně stylizovaném tvaru děvčat a
jejich bezstarostné výrazy tváří navozují celkově příjemné vyznění. Sochař se již odpoutal od
propagované socialisticky-realistické formy s pomocí retrospektivy ke svému dřívějšímu dílu.
Podobná tendence, spojování obsahových a formálních principů užívaných v tvorbě 20.
a první polovině 40. let 20. století, pokračuje i v díle Socialistická rodina [82]. 241 Uvolněná
atmosféra panující mezi rovně sedící ženou, stojícím dítětem a mužem se projevuje především
v jejich vzájemných pohledech. Ze statické kompozice vybočuje pouze dítě, které už z povahy
toho, že je dítětem, projevuje pohyb svým pohledem na otce, po němž pravděpodobně budou
následovat krůčky jeho směrem. Hladký povrch bez řasení textilních materiálů působí na jednu
stranu stroze a odtažitě, ale na druhou stranu umožňuje nadindividuální vyznění, povýšení motivu
do formy všeobecně platného znaku. Realizace monumentálního díla k oslavě třetí pětiletky
vybraná z mnoha návrhů představovala pro K. Lenharta obrovský úspěch. Téma rodiny nebylo
v sochařské tvorbě novum. Připomenout lze například ztvárnění Rodiny O. Gutfreundem. 242
Gutfreundovo pojetí se vyznačuje větší provázaností objemů, vyšší reálností podob figur a
intimnějším charakterem, plynoucím především ze značně uvolněných pozic polo-ležících rodičů
a faktu, že je malé dítě právě kojeno. Lenhart zvolil obecnější podobu uhlazenějších stylizovaných
forem, která byla v té době dobře přijímána ze strany zadavatelů veřejných soutěží. Přesto se mu
do sousoší povedlo zakódovat rodičovskou lásku s náznakem intimity.

240

K. Lenhart, Čtenářky, 1961-62, skici a definitivní model v sádře, provedení: v. 125 cm, dobrovodský vápenec, viz
Ryška (pozn. 5), s. 23.
241
K. Lenhart, Socialistická rodina, 1963-65, skici a definitivní model v sádře, provedení: v. 250 cm, prostranství
mezi ulicemi Foerstrova a Dvořákova v Olomouci, A. Cásek, s. 60.
242
O. Gutfreund, Rodina, 1925, v. 68 cm, bronz, fotografie in: viz Otto Gutfreund (pozn. 115), č. kat. 310, s. 261.
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Objevily se i další veřejné zakázky na reliéfní výzdobu lékárny v Moravském Berouně
[83],243 bytových domů, které je uchránily před přílišnou uniformitou. K. Lenhart se také zúčastnil
soutěže na fontánu pro Sigmu, ale nevyhrál ji. K nerealizovaným návrhům ke kašně pro Sigmu se
dochovalo množství nákresů a fotografií v SOkA Olomouc [84, 85, 86]. 244 Naopak úspěšně
realizovaný se stal Lenhartův návrh na výzdobu prostoru před budovou Teplotechny. Moderně
pojatá plastika tvořená mramorem a betonem stylizovaně představuje Plamen [87, 88]. 245
Z čelního pohledu nabízí Plamen poměrně ploše do sebe protnuté tři stylizované trojúhelníky na
mramorovém podstavci. Avšak z boční strany se divákovým očím naskýtá pohled na poutavé
prolnutí tří tenkých ladně zakřivených ploch. Svou dynamikou, secesním prohnutím a vzájemným
působením všech jednotlivých částí vzniká opravdová iluze planoucího plamene.
Znovu se objevuje i motiv ženy, která se už často nepředstavuje sama o sobě, 246 ale
především ve vztahu k muži například Milenci [88], 247 nebo rodině, 248 jako nositelka lásky a
mateřství. 249 Právě takovéto náměty umožňují K. Lenhatovi plně projevit poetičnost, která je pro
něj po celou tvorbu nejpříznačnější. Stojící postavy Milenců sochař značně zjednodušil, pro větší
monumentalitu a líbeznost jim protáhl poměr těla ku hlavě, zbavil je nepodstatných detailů a
v souvislosti na výrazovost současně inklinují k pocitovému světu a prosté lásce. Neuhlazený
povrch, na němž autor záměrně zanechal množství horizontálních vrypů, napomáhá silnějšímu
haptickému prožitku díla. Uzavřená kompozice vyhovuje intimní povaze námětu a umocňuje jeho
lyrickou notu.
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K. Lenhart, Podávání léku, 1960, v. 26, terrakota; v. 108 cm, umělý kámen, viz Ryška (pozn. 5), s. 23.
Viz SOkA Ol. K. Lenhart (pozn. 154), Korespondence, Kašna pro Sigmu.
245
K. Lenhart, Plamen, 1968-69, skici a definitivní model v betonu, provedení: mramor a beton, viz Cásek (pozn. 8),
s. 61.
246
K. Lenhart, Sedící/melancholie, 1960, v. 50 cm, terrakota; Jaro, 1962, v. 130 cm, sádra; Sedící akt, 1965, v. 23
cm, soukr. sb.; Sedící, studie, po 1960, v. 24 cm, terakota, soukr. sb.; Stojící, studie, po 1960, v. 42 cm, terakota,
soukr. sb.
247
K. Lenhart, Milenci, 1963, v. 24 cm, sádra; v. 35 terrakota, viz Ryška (pozn. 5), s. 24
248
K. Lenhart, Rodina, 60 léta, v. 67 cm, mramor, MUO P-399 (poškozeno) [83]; K. Lenhart, Rodina – reliéf, 60. léta
20. století, d. 100 cm, ateliér v Mlčochově ulici 6, [89].
249
K. Lenhart, Pěstounka/Mateřství, kolem 1970, kámen, GUVO pl. 300, [91]; Pěstounka/Mateřství, kolem 1970, v.
61 cm, lipové dřevo, MUO P-518, [92].
244
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Také vytvořil množství medailí,250 plaket, 251pamětních desek, 252 ale i několik portrétů
především pro své známé. V tvorbě sedmdesátých let se znovu objevují sportovní náměty
(Hokejista, 253 Zápasníci 254 ), které však nelze stylově hodnotit, jelikož jejich uložení i podoba
nejsou známy. Mezi poslední veřejné zakázky patří vstup do ambulatoria ve Vsetíně, 255 nebo
výzdoba domova důchodců (dnešní Domov pro seniory, Rožnov pod Radhoštěm).256 Pro výzdobu
vstupní haly K. Lenhart vybral v Rožnově tradiční místní materiál, dřevo [93]. Na tři souměrně
rozmístěné desky vedle sebe vyryl figury symbolizující tři fáze života. Tyto fáze čteme zprava do
leva od dětství v náručí matky přes dospělost zamilované dvojice až po starého muže uvažujícího
nad svým životem. Pro toto dílo zvolil sochař jednoduchou formu velmi plochého reliéfu. Postavy
modeluje nízká oblá obrysová linka. Detaily figur stylizoval sochař do obecnější podoby. Reliéf
v Rožnově pod Radhoštěm je posledním větším známým dílem z rukou K. Lenharta. Posledním
ze známých děl posledních sochařových let představuje pracovní námět Česání chmele [94].257
Následující drobné plastiky uchovávají především soukromé sbírky umělcovy rodiny a
Lenhartových přátel, žádné z nich se neobjevilo ani na výstavách a tudíž je nelze hodnotit.
Stylově zůstávala díla subjektivně pojatá s použitím formálních principů nalezených
především ve 20. letech. Tvorba z posledních let sochařova života zahrnovala hlavně díla
komorního rozsahu, která často využíval jako drobné dárky pro své přátele a známé. Reprezentace
na výstavách už nebyla tak častá, K. Lenhart se účastnil jen tří výstav. Slabší účast na výstavách
mohlo způsobit jak vystoupení z KSČ, tak také množství práce na opravách památek.
Karel Lenhart po sobě zanechal dílo uzavřené a umělecky vyzrálé. Už na akademii měl
zájem účastnit se veřejných uměleckých soutěží na výzdobu, z nichž hned první návrh zaznamenal
úspěch a byl realizován v Pardubicích. Po návratu do Olomouce hledal svůj osobitý umělecký
výraz, jehož vrcholu dosáhl v první polovině čtyřicátých let 20. století. Následovala krátká
umělecká krize, kterou překonal díky návratu k dříve nalezeným formám a následoval další vývoj
směřovaný k větší stylizaci ať už ženského těla, jenž představoval v Lenhartově tvorbě vůdčí
250

K. Lenhart, Lyžařská medaile T. J. Slovan, 1962, sádra, Medaile pro souvenier zahradnické výstavy, 1965, umělá
hmota; Medaile J. Nešvery, 1966, sádra a bronz; Medaile 400 let Státní vědecké knihovny v Olomouci, 1966, bronz,
stříbro, zlato; Medaile k 100. výročí Slovanského gymnázia v Olomouci, 1967, umělá hmota; Medaile B. Dvorského
(sedmdesátiny), 1962, sádra; 1972, bronz, viz Cásek (pozn. 8), s. 60-62.
251
K. Lenhart, Plaketa Oldřich Stibor, 1968, sádra; Plaketa prof. Dr. J. S., 1968, sádra, viz Cásek (pozn. 8), s. 60-62.
252
K. Lenhart, Pamětní deska J. Nešvery, 1968-70, sádra, bronz; Plaketa skoku na lyžích, 1971, terrakota, ibidem,
s. 60-62.
253
K. Lenhart, Hokeysta, 1971, sádra; terrakota, ibidem, s. 61.
254
K. Lenhart, Zápasníci, 1972, terrakota, ibidem, s. 61.
255
K. Lenhart, Reliéfy pro vstup do dětského ambulatoria ve Vsetíně (návrh), 1972, sádra, ibidem, s. 61.
256
K. Lenhart, Reliéfy pro Domov důchodců v Rožnově pod Radhoštěm, 1973 návrh v sádře a terrakotě, ibidem,
s. 62; 1974 definitivní provedení ve dřevě.
257
K. Lenhart, Česání chmele, 1977, v. 53 cm, dřevo, MUO P-863.
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motiv po celou dobu tvorby se všemi proměnami obsahu i formy, nebo i jiných námětech. K.
Lenhart vytvořil množství realisticky podaných portrétů známých osobností, ale i svých přátel.
Svým známým vyhotovil i náhrobky, které lze najít nejenom na olomouckých hřbitovech, ale i
v jiných městech. Olomouc a její okolí zdobí hned několik pamětních desek, na kterých K. Lenhart
připomněl významné osobnosti působících v olomouckém regionu. Činil se také v medailérské
tvorbě, zpracovával plakety a sportovní ceny. Sportem se zabýval i v plně-plastických formách,
které mu umožňovaly studium lidské anatomie a pohybu vůbec. Radost v komorních dílech K.
Lenharta přináší do domovů i plastiky zvířat. Dotkl se také náboženského tématu, tudíž můžeme
prohlásit, že jeho tvorba obsahuje velmi široké spektrum námětů, která se vyznačuje především
poetickým vyzněním námětů. V jeho tvorbě se nikdy neobjevil pesimismus, nebo tíseň. Mezi
obsáhlé dílo zvládl K. Lenhart také vměstnat mnohé restaurátorské práce na plastikách, především
barokních. Svou tvorbu pravidelně představoval na spolkových, svazových i individuálních
výstavách. K. Lenhart se také zasloužil za rozvoj výtvarné kultury v Olomouci a v regionu. Karel
Lenhart se svými díly a další svou činností trvale zapsal do kulturních dějin nejen našeho města,
ale do kontextu kultury Moravy.
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5. Pedagogická a spolková činnost
5.1.Pedagogická činnost
V roce 1946, kdy se po válce znovu ustanovila Univerzita Palackého (UP) i se svou
pedagogickou fakultou a jejím oborem výtvarné výchovy, tvořilo profesorský sbor velké množství
umělců, teoretiků a umělců-pedagogů. Studium nabízelo nejen praktické a pedagogické vzdělání,
ale obsahovalo také teorii, kterou přednášeli přední profesoři filozofické fakulty. Takto komplexní
zaměření studia bylo v tu dobu u nás jedinečné.258
Ideovou koncepci nového typu vysokoškolského výtvarného učiliště přinesl Josef
Vydra,259 kterého k této myšlence přivedla dlouholetá pedagogická praxe a inspirace zahraničními
školami výtvarného zaměření. Ústav výtvarné výchovy (VV) měl zajistit uměleckořemeslné
školení, pro nějž představoval vzor Bauhaus. Dále estetickou kultivaci, která je nezbytná pro
uměleckého řemeslníka, designéra a v neposlední řadě připravit budoucího pedagoga k tomu, aby
byl schopen svým působením vychovat konzumenty kvalitnějších výrobků. Absolvent měl
splňovat vysoký odborný profil, ať už působil na jakémkoli stupni školy (už od školy mateřské).
J. Vydra, pověřený děkanem pedagogické fakulty Vladimírem Úlehlou vybudováním ústavu VV
a jeho ředitelstvím, chtěl pro tento cíl získat silné osobnosti jak pedagogické, tak umělecké.260 Při
tvorbě prvního pedagogického sboru se Vydra obrátil na svého blízkého přítele Františka Viktora
Mokrého,261 který nabídku přijal. Dále mezi umělci oslovoval například J. Trnku, J. Zrzavého, J.
Šímu, A. Heythuma, B. Dobiáše, J. Vineckého a další, někteří z nich působení na ústavu VV přijali.
Pro pedagogickou část výuky Vydra získal především Rudolfa Čermáka a Ladislava Švarce. Vydra
navázal spolupráci i s lékařskou fakultou pro výuku anatomie a s filozofickou fakultou pro výuku
výtvarné historie a estetiky. 262 Od počátku se potýkal ústav VV s nedostatečnými financemi,
nevyhovujícími prostory,263 ze kterých se navíc často stěhoval.264 Problémy následovaly hlavně
po smrti děkana V. Úlehly, kdy nové vedení nechtělo pokračovat v koncepci J. Vydry, ale vytvořit
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jakousi malou akademii.265 Po školských reformách z roku 1948 postihla i ústav VV restrikce
přednášek a hodin. Dále situaci ovlivnily kádrové rozvrhy vládnoucí strany. J. Vydra byl zbaven
vedení ústavu VV a předal ho F. V. Mokrému, následovaly i další změny v pedagogickém sboru.266
Další školské reformy opět zasáhly proti původní koncepci ústavu VV a zapříčinily odchod
několika dalších vynikajících osobností. Jednotné osnovy znemožnily volnost a individualitu, na
kterou kladl J. Vydra ve své koncepci takový důraz. Od roku 1950 vedl ústav VV Alois Kučera267
až do roku 1953, kdy se ústav VV sloučil s ústavem hudební vědy.268
Součástí výjimečného pedagogicko-výtvarného programu se stal s dalšími i K. Lenhart,
a to se začátkem akademického roku 1948/1949, když zde začal vést přednášky a cvičení
v materiálu. Na UP vstupuje na základě navržení dopisem akčního výboru UP [239]. Následuje
další korespondence, která předchozí informace zpřesňuje. 269 V této době byl rektorem Josef
Ludvík Fischer, funkci děkana zastávala Jiřina Otáhalová - Popelová a oblast výuky sochařství a
modelování zastával Vladimír Navrátil a právě K. Lenhart.270 Mezi archiváliemi jsou uchované
další související dokumenty např. dotazník od ministerstva školství, karta vyučujícího atd.
S výukou pokračoval i v letním semestru, název ani délka výuky se nezměnila. 271 Někdy
v průběhu tohoto roku sepsal K. Lenhart skripta o modelování.272 Existenci těchto skript potvrzují
jak přítel K. Lenharta, Bohumil Teplý,273 tak bývalý žák výtvarné tvorby UP Z. Přikryl, 274 ani
jeden však bohužel nevlastní žádné kopie skript.
Následující akademický rok 1949/1950 vedl K. Lenhart cvičení Modelování pro studenty
pátého až osmého semestru. Pátý a šestý semestr měl vždy dvě hodiny modelování týdně, sedmý
a osmý pak tři hodiny týdně.275 Při akci Palackého univerzita lidu připravil K. Lenhart přednášky
na pondělí a úterý, každá trvala jednu hodinu. První předmět určený pro učitele výtvarné výchovy
měl název O práci sochaře. Druhá přednáška přístupná nejširší veřejnosti nesla název
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O keramice.276 Pro poslední rok 1950/1951 působení K. Lenharta na UP nedokládá podrobněji
seznam přednášek z archivu UP ani z jiných zdrojů nevycházejí žádné konkrétní názvy a délka
trvání přednášek.
Důvody, kvůli kterým nepokračoval dále ve výuce na UP po roce 1951, nejsou nikde
zaznamenány. Mohlo jít, jak o přehodnocení počtu zaměstnanců UP kvůli financím, jinou pracovní
vytíženost, tak i o nějaké osobní neshody, o kterých se však dnes už s jistotou nic nedozvíme.
K. Lenhart předával univerzitním studentům především technologické vědomosti a zkušenosti
práce v různých materiálech. Vycházel hlavně ze svých vědomostí a zkušeností, které získal
v průběhu poměrně dlouhého školení v kamenických dílnách, sochařských ateliérech, během
akademického školení a v neposlední řadě svou vlastní bohatou tvorbou.
5.2.Spolková činnost v Olomouci a Ostravě
Koncem 19. století a počátkem 20. století se začali u nás utvářet první spolky umělců a
kluby přátel umění. Výjimkou nebyla ani Morava, hlavními centry spolků umělců byla města
Brno, Hodonín, Olomouc a Ostrava. První podněty k utváření spolků umělců přicházely ze
zahraničí, především z Mnichova, kam mnozí čeští umělci odcházeli studovat. K nejstarším
uměleckým spolkům patří SVU Mánes (založen 1887). 277 Účelem spolků bylo diskutovat a
přednášet o umění českém i zahraničním, vydávat umělecké publikace, pořádat výstavy a vůbec
přinášet umění mezi širokou veřejnost. Umělecké spolky byly v 50. letech 20. století zrušeny a
všichni umělci spojeni ve SČVU. Činnost některých spolků byla znovu obnovena po revoluci
1989, jiné už svou činnost neobnovili.
V Olomouci fungoval Klub přátel umění (KPU) již od roku 1918 a mezi zakládající členy
patřil sochař Julius Pelikán i Karel Wellner,278 kteří měli co dočinění s uměleckým vzděláním
K. Lenharta, jak je uvedeno v kapitole číslo 3. K. Lenhart se do řad KPU dostává ve druhé polovině
dvacátých let, kdy se vrací do Olomouce a jeho práce se začaly objevovat na výstavách spolku.279
Právě v této době se však začínají projevovat rozpory v KPU, proto ubývá kolektivních výstav.280
Od hlavního proudu výstav KPU se začaly více odlišovat výstavy mladých umělců. Šlo o umělce
moravského původu, kteří se po studiu na školách, především pražské akademii, vraceli do
rodného kraje. Výstava připravená mladými roku 1927 byla veřejností přijata s pochopením
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k mladým umělcům, kteří teprve hledají svůj osobitý výraz. 281 Nejspíš od této chvíle se pomalu a
nenápadně začala formovat jistá skupina umělců, která se však oficiálně ustanovila až o deset let
později jako Skupina olomouckých výtvarníků (SOV). Nepředbíhejme však, důležité body vývoje
k SOV.
Propagátorem moderního výtvarného umění byl od začátku svého působení K. Lenhart
spolu se svými kamarády například s Cyrilem Zatloukalem.282 Poprvé K. Lenhart vystavoval spolu
s KPU v Litovli. K. Lenhart inicioval vystoupení mladých umělců a postupně si získával podporu
jak jednotlivých umělců, tak také spolků. Nejtěsnější spolupráci navázal K. Lenhart s ostravským
spolkem Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců (MSVU), který mu poskytoval podporu,
ale také umožnil výstavu olomouckých výtvarníků v Ostravě.283 Se spolkem MSVU se K. Lenhart
stýkal už od jeho úplného počátku, objevil se už na první valné hromadě roku 1926. Stal se členem
MSVU a organizačně s ním pilně spolupracoval.284 Jednou dokonce provedl návštěvníky výstavou
spolku.285 Ještě roku 1926 proběhla v Ostravě výstava, na které se K. Lenhart prezentoval šesti
díly. 286 Aktivně se K. Lenhart projevoval i na následujících výstavách MSVU, v Opavě v
Zemském muzeu na Putovní výstavě zemědělství, průmyslu, živností a kultury, měl tři díla.287 Pět
svých děl vystavil v ostravském Domě umění na podzim roku 1927.288 Téhož roku proběhla již
zmíněná Výstava mladých výtvarníků, která ještě neměla natolik klíčový vliv, ale byla možná
předzvěstí výstavy roku 1931.
Větší vliv na spolkovou činnost KPU začali mít mladí umělci až ve třicátých letech. Roku
1931 byla uvedena Výstava mladých, jejímž předním organizátorem byl opět K. Lenhart.289 Právě
K. Lenhart rezervoval červnový termín výstavy. Vystavujících nebylo mnoho, pouze čtyři
autoři,290 a to především Lenhartovi přátelé.291 Inspirací mohla být pro K. Lenharta také ostravská
výstava „Čtyř“,292 která zaznamenala značný úspěch a dočkala se dokonce i reprízy.293 Ke konci
roku 1931 KPU obnovilo tradici kolektivních výstav. Ve spolku probíhaly názorové rozepře mezi
281

Ibidem, s. 69.
Zatloukal Cyril (*1894 Věrovany), in: Hastík – Maliva (pozn. 3), s. 18.
283
Viz Maliva (pozn. 12), s. 92.
284
První valná hromada MSVU proběhla19. května 1926 v hotelu Brioni v Ostravě, in: Hýl (pozn. 13), s. 41.
285
Komentovanou prohlídkou se spolek snažil získat větší pozornost diváků. Tyto aktivity přinesli úspěch, na
X. členské výstavě, kde provázel K. Lenhart 28. 10 1928, zaujali veřejnost natolik, že museli uspořádat další
komentovanou prohlídku 11. 11., kdy se provedení veřejnosti ujal Dr. Peřich, ibidem, s. 62.
286
Ibidem, s. 45.
287
Ibidem, s. 54.
288
Ibidem, s. 52.
289
Viz Maliva (pozn. 12), s. 74.
290
Kromě K. Lenharta vystavoval F. Ropek, V. Trefil aj. Polášek, in: Maliva (pozn. 12), s. 92.
291
Viz Maliva (pozn. 12), s. 75.
292
Proběhla roku 1929, repríza 1931.
293
Viz Maliva (pozn. 12), s. 93.
282

50

mladými a staršími členy spolku. Týkaly se organizace a vztahů vůči dalším moravským
výtvarným spolkům, jako byl brněnský Aleš a hlavně SVUM.294 Proměna nastala při změně členů
instalační komise pro kolektivní výstavy. Ještě roku 1931 byli v komisy zejména členové SVUM
(František Hoplíček, Julius Pelikán a František Schön). V následujícím roce se komise skládala
ze dvou mladých umělců Josefa Gabriela, K. Lenharta a staršího umělce F. Schöna.295 Změna se
projevila i ve výstavní síni. Při první výstavě dominovala ještě díla starších autorů a členů komise.
Na druhé výstavě, které se už F. Hoplíček296 a J. Pelikán nezúčastnili, převládala díla mladších
umělců a samozřejmě také J. Gabriela a K. Lenharta.297
Mezi těmito olomouckými záležitostmi se K. Lenhart účastnil hned pěti výstav spolu
s MSVU v ostravském Domě umění. 298 Kromě výstavní aktivity zasahoval K. Lenhart i do
organizace spolku a roku 1930 se stal členem spolkového výboru. Ve stejnou dobu se snažili
ostravští umělci začít vydávat vlastní časopis s názvem Profil, ale vyšly pouze tři čísla,299 a i ty
znamenaly až přílišnou finanční zátěž pro spolek. Nicméně v prvních dvou číslech se otiskly dvě
reprodukce Lenhartových prací. 300 Roku 1931 se K. Lenhart zvolením na valné hromadě stal
členem poroty MSVU.301
V následujících dvou letech KPU společně vystavovalo při příležitosti vánočních výstav.
První proběhla poměrně v tichosti, zato druhá, roku 1933 podnítila k reakci i širokou veřejnost.
Na výstavě se totiž sešlo velké množství prací jak starších autorů, tak také mladých. Právě stylová
různost prací vystavených společně vzbudila diskuze o kvalitách moderního umění, ke
konzervativnějším dílům byla kritika milosrdná. Reakcí mladých umělců byla snaha na vznik
nového uskupení pod patronací KPU v říjnu téhož roku,302 což bylo zamítnuto.303 Východisko
nakrátko nabídl architekt Václav Jeřábek, 304 který v Prostějově založil Středisko výtvarných
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umělců Hané (SVUH Rejsek) roku 1933 a mladí umělci vstoupili do tohoto nového spolku.
Nicméně i tato organizace nenaplnila představy moderně založených členů skupiny a někteří
tradiční autoři s ní odmítli vystavovat. Krátký život spolku SVUH Rejsek byl ukončen roku 1936.
Po dobu svého trvání však mladým umělcům nabídl kompenzaci a také dobu pro ujasnění vlastních
cílů vedoucích k založení vlastního výtvarného spolku. 305
Podobnými proměnami si prošel také spolek MSVU, když začali členové ze spolku
vystupovat, aby mohli založit nový progresivnější spolek. Z MSVU vystoupil roku 1934 i
K. Lenhart, ale nerozešel se se spolkem úplně. S MSVU vystavoval dál i s několika dalšími
bývalými členy např. na XVIII. členské výstavě MSVU, jakož i na další výstavě, 306 na kterou
přivedl i svého otce J. Lenharta. Nápad MSVU na popularizaci umění a místních umělců přišel
v roce 1934, kdy začali v časopise České Slovo otiskovat podobizny umělců se stručným textem.
Jedna z otištěných podobizen zobrazovala K. Lenharta [96]. 307 Aktivitu nepodporovali všichni
členové a kvůli vnitřním neshodám byla brzy ukončena. 308 10. říjina se už ustanovil nový
ostravský spolek s názvem Výtvarní umělci Moravská Ostrava (VUMO), do kterého K. Lenhart
vstoupil. 309 První výstava VUMO se uskutečnila v Brně následujícího roku 1936, na ní se
představil i K. Lenhart třemi díly. Roku 1937 pořádali VUMO výstavu v Ostravě v Domě umění
a opět se jí zúčastnil i K. Lenhart, tentokráte zastoupen čtyřmi díly.
Nápad nové skupiny pod patronací KPU Olomouc tedy neprošel, nicméně částečným
kompromisem byla ochota vedení KPU k podzimním výstavám mladých. Na první podzimní
výstavě mladých roku 1934 vystavoval K. Lenhart a další olomoučtí umělci, ale také dva ostravští
výtvarníci (A. Kučera a V. Hlobil). Výstavě se dostalo kladných recenzí. 310 Následující rok
výstavu obohatili další autoři, nejvýznamnějším byl Karel Svolinský, 311 se kterým navázali
olomoučtí výtvarníci trvalý kontakt.312 Třetí výstava, stále neoficiální SOV, která si už získala
povědomí u veřejnosti, proběhla roku 1936. Ve výstavních prostorách se představili již tradiční
autoři, ale několik umělců, kteří se účastnili v minulých letech, se zde neobjevilo (např. A. Kučera,
J. Hádek,…), jejich místo obsadilo několik nově vystavujících autorů (B. Dvorská, J. Sládek,…).
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K neoficiální SOV se připojili i bratři Šlapetové 313 a někteří autoři starší generace například
J. Lenhart.314 Roku 1937 už při výstavě SOV, kromě slov od představitelů KPU, zazněla i slova
malíře Františka Hřivny,315 který vyložil program připravovaného spolku.316
Desetileté úsilí mladých o získání pevných společenských pozic vyvrcholilo roku 1937.
Vznik oficiálního SOV se počítá od 4. dubna 1937, kdy byla svolána valná schůze. Při svém
založení mělo sdružení 14 členů.317 Schůze proběhla za přítomnosti veřejnosti, ale také členů KPU,
členů brněnského a pražského sdružení výtvarníků. 318 Prvním předsedou SOV se stal Aljo
Beran 319 a při svém proslovu představil program skupiny: „Nejsme zatíženi žádným úzkým
programem regionalismu ani vyznavači malířského nebo sochařského směru. Půjde nám ale vždy
o cesty hledačské a průbojné – o dobré a poctivé současné umění – o umění živé.“ 320 Na
shromáždění byl zvolen také předseda odboru přátel SOV, na tuto funkci vybrali K. Vavříka.321
Členové SOV byli i umělci mimo olomoučtí, což na jednu stranu znamenalo nestálou účast na
společných akcích, ale na druhou stranu pomáhalo to propagaci spolku mimo Olomouc a výstavy
v různých městech. Například A. Beran se objevuje s K. Lenhartem na výstavě v Hohenstadtu.322
Díky dobrým vztahům s ostravskými umělci se SOV představil v ostravském Domě umění roku
1940.323 Nejsou to jenom výstavy, kterými vstupuje spolek do společenského života, pořádá také
veřejné přednášky a diskuze o umění, ale i karneval. SOV se úspěšně zapisuje nejen do
regionálního povědomí, ale do celorepublikového.324
Ve spolupráci s ostravským spolkem MSVU pokračuje K. Lenhart i na následujících
výstavách roku 1941. Pomáhal s organizací výstavy MSVU v Prostějově, na které však
nepředstavil žádná svá díla. Výstava z Prostějova byla následně přenesena také do Přerova, v jejím
průběhu se organizátoři dohodli o jejím přenesením do Olomouce. V Olomouci výstavu obohatila
díla olomouckých členů spolku, mezi nimi byl i K. Lenhart. Tímto skončila bohatá spolupráce
K. Lenharta s ostravskými spolky umělců, protože přišla válka a poválečné uspořádání výtvarných
umělců již nepodporovalo samostatné spolky. Objevovaly se časté snahy sjednotit moravské
313

Šlapetové: Čestmír (*1908, †1999) a Lubomír (*1908, †1983), dvojčata, architekti, in: Zatloukal (pozn. 49),
s. 132. – PZ [Pavel Zatloukal], heslo Šlapeta Lubomír (*1908 Místek, †1983 Olomouc), in: Horová (pozn. 6), s. 831.
314
Viz Maliva (pozn. 12), s. 97.
315
Hřivna František (1905 Kunčice, †1967 Praha), in: Pacák (pozn. 1), s. 22.
316
Viz Maliva (pozn. 12), s. 98.
317
Viz Pacák (pozn. 1), s. 11.
318
Viz Maliva (pozn. 12), s. 98.
319
Aljo Beran (* 1907 Podgóze u Krakova, †1990 Olomouc), in: Pacák (pozn. 1), s. 13-15.
320
Viz Pacák (pozn. 1), s. 11.
321
Viz Maliva (pozn. 12), s. 99.
322
Viz Pacák (pozn. 1), s. 11.
323
Výstava proběhla ve dnech 6. - 28. 1. 1940, zahajoval ji A. Beran. Viz Hýl (pozn. 13), s. 184.
324
Viz Pacák (pozn. 1), s. 11 a 12.
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umělecké spolky, ale ke scelení nedošlo. Jednak se vzdálenější spolky bály, že je brněnští umělci
do značné míry odstaví a jednak snahám nepřály válečné události. Jediným společným aktem
moravských spolků byla společná výstava roku 1942 v Brně.325
Svou nejdůležitější roli ve spolkové činnosti sehrál K. Lenhart hned po svém příchodu do
Olomouce. Propagoval moderní umění a výstavy mladých autorů. Získával přátele a podporu pro
vznik samostatné skupiny, která by mu pomohla se stálou prezentací nových uměleckých tendencí.
Dlouhodobé směřování k tomuto cíli se nakonec naplnilo a vznikl SOV, jejímž byl členem a
společně s dalšími členy se zúčastnil mnoha výstav. Činnost skupiny pokračovala i přes nepříznivé
politické události, i když v omezenějším rozsahu.326 Poslední výstavu, které se K. Lenhart účastnil
v rámci SOV, se uskutečnila roku 1947 v Prostějově.327 Mezi léty 1946 a 1949 ještě K. Lenhart
vystavoval s Blokem výtvarných umělců 328 a se Skupinkou moravských výtvarníků, 329 ale obě
organizace měly krátkého trvání.
Od roku 1949 K. Lenhart vystavuje a je organizován pouze ve Svazu Československých
výtvarných umělců. V Olomouci se po osvobození obnovuje spolek umělců SOV,330 se kterým
K. Lenhart pokračoval ve spolupráci, ale nikoli už tak aktivně jako dříve. Až po roce 1970 se
objevuje větší množství různých výstavy. S ubýváním sil už K. Lenhart jen těžko uplatňoval
v uměleckých spolcích své organizátorské schopnosti doprovozené množstvím zkušeností
získaných před válkou.
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Viz Hýl (pozn. 13), s. 274.
I v době války zvládl SOV uspořádat vždy alespoň jednu výstavu (1943 a 1944 výstavy SOV v Praze a 1945
v Olomouci). Po osvobození roku 1946 proběhly hned tři výstavy SOV.
327
Viz Ryška (pozn. 5), s. 21.
328
Výstava roku 1946 a 1947 v Brně.
329
Výstava roku 1947 v Olomouci, 1948 ve Šternberku a 1949 v Olomouci.
330
čk (zkratka autora), Olomouc a výtvarníci, in: Lidová demokracie, 26. 2. 1976, s. 8.
326
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6. Restaurátorská činnost
6.1. Pojem restaurování a historie českého restaurování
Pojmem restaurování se obecně rozumí zásah, jehož úkolem je vrátit produktu lidské
činnosti jeho účinnost. V souvislosti s uměleckým dílem, obnovení původní funkce, není prvotním
úkolem, ale úkolem paralelním. To vyplývá právě z jedinečnosti každého uměleckého díla, které
je vždy nutno jako umělecké dílo uznat a až po jeho uznání můžeme mluvit o jeho restaurování.
Umělecké dílo obsahuje především estetickou a historickou složku, požadavek užitkovosti proto
nemůže být v této souvislosti nikdy brán v úvahu sám o sobě, ale vždy na základě dvou
jmenovaných základních požadavků.331 Definice napsaná Caesarem Brandim zní: „Restaurování
představuje metodologický moment uznání uměleckého díla v jeho fyzické soudržnosti a v jeho
bipolaritě estetické a historické z hlediska jeho předání do budoucna.“332 Z hlediska uchování díla
budoucnosti nabývá na prvořadém významu fyzická soudržnost objektu. Právě materiál nese a
umožňuje vnímání uměleckého díla, proto se na uměleckém díle restauruje pouze jeho materiál.333
Kdykoli se však zasahuje do materiálu uměleckého díla, je nezbytné k zásahu přistupovat
v souladu s estetickými požadavky, které jsou na prvním místě u každého uměleckého díla.
Uměleckost charakterizuje umělecké dílo, ale nesmí se podceňovat ani historický požadavek, který
je neméně důležitý.334 Zásada restaurování pak slovy C. Brandiho zní: „Cílem restaurování musí
být obnovení potencionální jednoty uměleckého díla, jestliže toho můžeme dosáhnout, aniž se
dopustíme uměleckého nebo historického padělku a aniž setřeme stopy pohybu uměleckého díla
v čase.“335
Základní postupy pro restaurování a památkovou péči vytyčil text Benátské charty
(1964)336 a Charty restaurování, ale ta vyšla až roku 1972.337 Otázkou památkové péče a obnovy
památek se začal zabývat už dávno před zmíněnými chartami Alois Riegel (1858 – 1905), 338
představitel Vídeňské školy dějin umění. Myšlenky A. Riegela a jeho žáka Maxe Dvořáka
(1874 – 1921) postupně ovlivňovaly památkovou péči na našem území. První texty o památkové
péči, restaurování nebo konzervování mají obecný charakter. Následně se rozvíjely především ve
spojitosti s otázkou asanací (např. založení Klubu za starou Prahu roku 1900),
331

Caesare Brandi, Teorie restaurování, Praha 2000, s. 19 – 23.
Ibidem, s. 24.
333
Ibidem, s. 25.
334
Ibidem, s. 26.
335
Ibidem, s. 27.
336
Josef Štulc, Konzervace versus rekonstrukce (přednáška 4. 11. 2014, PdF UP).
337
Viz Brandi (pozn. 258), s. 121.
338
Alois Riegel, Památková péče, Praha 2003.
339
Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Praha 2008, s. 13.
332

55

339

tedy

architekturou. Až následně pronikly do malířství, což se projevilo založením restaurátorského
ateliéru u Obrazárny společnosti vlasteneckých přátel umění. Tento restaurátorský ateliér byl první
pokrokovou institucí založenou na vědě a teorii o restaurování, její vznik podnítil ředitel obrazárny
Vincenc Kramář (1877 – 1960).340 Důležitým pracovníkem zmíněné instituce se stal Bohuslav
Slánský (1900 – 1980), který se osvědčil jako schopný restaurátor. O svých poznatcích informoval
v odborných statích a od roku 1946 učil na pražské Akademii malířských umění.341 B. Slánský se
však zabývá především malbou, otázce restaurování soch věnuje pouze krátký oddíl v obsáhlém
pojednání Technika malby a jedná se pouze o dřevěné plastiky.342 První publikace, která se zabývá
i restaurováním kamenných soch, je Technika sochařského umění343 z roku 1959. Tato kniha uvádí
pouze povšechné instrukce k restaurování. Doporučuje však restaurované dílo vyfotografovat před
zásahem a po něm a také pořídit podrobný popis použitého materiálu, který se v kopii odevzdá
příslušnému úřadu. 344 Další informace k restaurování soch a kamene obsahují příspěvky do
časopisů, jako je časopis Umění, Zprávy památkové péče, Památky a příroda a Památková péče.
Články však neposkytují vyčerpávající kvantum informací a začínají se objevovat až
v sedmdesátých letech 20. století. První restaurátorské práce K. Lenharta pochází z let 1926, kdy
ještě nepracoval samostatně. V té době, ale i v době následující se musel při restaurátorských
úkolech spolehnout především na své materiálové znalosti a vědomosti předané zkušenějšími
sochaři, protože teoretické příručky k restaurování nebyly.
Kamenné monumenty jsou nejtrvalejšími svědky lidské práce, ale i přesto podléhají
chátrání a destruktivním zásahům. Nutnost takové památky ochraňovat a opravovat necítí všichni
stejnou měrou, a tak nezřídka podléhají nedbalé, nebo i vědomé devastaci. Při opravách
nepostupovali všichni restaurátoři v historii stejně citlivě k nahrazování zničených částí, nebo
k čištění povrchu uměleckého díla, se kterým kolikrát setřeli také cenný ukazatel stáří, patinu.
Během posledního půl století restaurování soch, kterým se budu zabývat především, se také
ukázalo několik nešťastných metod pro konzervování povrchu, či dalších zásahů restaurátorů,
které se už dnes pro své negativní vlastnosti nepoužívají, nebo jsou zakázané. Na následujících
stránkách uvedu u některých restaurátorských metod, které K. Lenhart používal, více informací o
jejich průběhu, aplikaci a působení na umělecké dílo. Také to, jestli jsou metody považovány dnes
již za nevhodné, nebo se užívají doposud.
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Ibidem, s. 29.
Ibidem, s. 30 – 31.
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Bohuslav Slánský, Konservace a restaurování polychromovaných dřevěných plastik a Průzkum a restaurování
obrazů, Technika malby, díl 2., Praha 2003, s. 251.
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Miloslav Hégr, Technika sochařského umění, Praha 1959.
344
Ibidem, s. 99.
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6.2. První restaurátorské práce Karla Lenharta
Karel Lenhart se poprvé potkal s restaurováním již roku 1926 v Praze u sochaře
Řehoře.345 Jaká díla společně restaurovali, se ale v žádných dokumentech neuvádí. Další rok se
K. Lenhart podílí na restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Práce je zadána sochaři
Václavu Janouškovi,346 K. Lenhart podle údajů, které sám uvedl v korespondenci, zde pomáhal
v letních měsících. K. Lenhart byl také u dalších restaurátorských zakázek, které zhotovoval
V. Janoušek a to v Olomouci: Sloup Mariánský, portál sv. Anny, chrliče na radnici, portál v ulici
28. října a také kašnu Svatopluk v Lošticích.347 O výše uvedených restaurátorských zásazích se
dozvídáme pouze z dokumentů uložených v pozůstalosti K. Lenharta, v archivu NPÚ ani u
vlastníků nejsou dochované restaurátorské zprávy. Absenci restaurátorských zpráv do šedesátých
let lze jednoduše vysvětlit, protože v té době nebylo ještě povinností takové zprávy zpracovávat a
uchovávat. První nařízení k restaurování pochází ze zákona č. 22 z roku 1959, § 25, ale neuvádí
povinnost týkající se restaurátorských zpráv. Podrobnější nařízení o restaurátorských zprávách
ustanovuje až vyhláška z 26. dubna 1988,348 která v § 10 odstavec 4 udává detail, které musí taková
zpráva obsahovat. Od roku 1948 začal K. Lenhart, podle svých slov provádět restaurátorské práce
samostatně.349 Restaurátorskými pracemi byl však podle evidenčního listu restaurátora oficiálně
pověřen až roku 1959.350
K výše uvedeným restaurátorským zásahům lze uvést pouze minimum informací. Při
pracích na sloupu Nejsvětější Trojice (č. kat. 1)351 roku 1926, byl K. Lenhart pověřen očištěním
blíže neurčené sochy. Její uražené části nahradili umělým kamenem za účasti štukatéra J. Čapka,
následně sochu konzervovali fluáty.352
Umělý kámen vytvářeli řemeslníci už ve středověku, a to především ze sádry, později se
složení měnilo. K. Lenhart složení neuvádí, ale ve 20. století se používala směs kamenné drtě a
cementového pojiva. Pro jednodušší tónování výsledného umělého kamene se užíval především
bílý cement. Kamenná drť se odvíjí od originálního kamene, musí však obsahovat křemičitá zrna.
Maletínský pískovec, který je použit na většině soch olomouckého regionu, se obtížně drtí pro
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Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
Václav Janoušek (* 1883 †1952) byl sochař, jehož práce se soustředily především na restaurování kamene.
347
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
348
Váže se k zákonu České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, která se váže k § 14 tohoto
zákona.
349
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
350
Ibidem, evidence restaurátora.
351
Čestný sloup Nejsvětější trojice, V. Rended, F. Sattler, O. Zahner, 1716-54. Martin Pavlíček, Barokní sochařství
v Olomouci (habilitační práce), FF UP, Olomouc 2010, s. 59-67.
352
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
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svou výjimečnou pevnost, a proto se dá předpokládat, že K. Lenhart pro výrobu umělého kamene
používal drť z jiného druhu kamene. Pro zlepšení vlastností umělého kamene se do směsi přidávají
také akryláty.353 Umělý kámen však nenabízel valnou estetickou hodnotu a navíc podléhal rychlé
zkáze.354 Fluáty (fluorokřemičitany), podobně jako vodní sklo (SiO2), jsou založeny na principu
kapaliny, která se po proniknutí do porézního systému přemění na pevnou látku, kde pak zajišťuje
spojení mezi dezintegrovanými částicemi. Pro tuto vlastnost byly hojně užívány na památkách.
Následně se objevily problémy, pro které se dnes už nepoužívají. Hlavními dvěma problémy jsou,
za prvé malá schopnost proniknout hlouběji pod povrch a za druhé po ztuhnutí snížení propustnosti
plynů a vodní páry, což vede k odtrhávání konsolidované vrstvy a urychlení degradačních
procesů.355 Zmíněné negativní zkušenosti však v době Lenhartova zásahu nebyly známé.
Stejný rok K. Lenhart asistoval také při opravě Mariánského sloupu (č. kat. 2),356 zvaného
též Morový, na olomouckém Dolním náměstí. Podle drobné zmínky se odehrály práce především
v oblasti samotného sloupu, který byl prasklý, a tudíž ho stáhli kovovými prstenci. Dále K. Lenhart
uvádí: „Některé části soch vyspraveny“, ale nic určitějšího dokument nedokládá.357 Roku 1930
zápis K. Lenharta uvádí, že opravoval Herkulovu kašnu (č. kat. 3) 358 spolu s firmou V.
Janouška. 359 Kašnu očistili a zatmelili praskliny, o způsobu čištění, či použitém tmelu se
nezmiňuje. Tmely se podobají svým složením umělému kameni. Jako další restaurátorskou
zakázku získává K. Lenhart až roku 1947 portál u sv. Anny (č. kat. 4).360 Sv. Annou je s největší
pravděpodobností myšlena kaple sv. Anny 361 na Václavském náměstí. Zásah popisuje stroze:
„vyspraven, uražené části nahrazeny pískovcovými vložkami.“ 362 Bohužel o těchto zásazích
neexistují podrobnější zprávy, které by umožňovaly kvalitnější pohled a hodnocení těchto prací.
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Informace poskytnuté autorce textu při rozhovoru s J. Fingerem 10. 3. 2015. (Mgr. A. Jiří Finger je restaurátor
[oprávnění získal roku 1999], majitel a jednatel firmy Sochaři v.o.s.)
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Břetislav Šrom, Základy péče o stavební památky, Praha 1965, s. 56.
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Neznámý autor, Zpevňovače silikátových materiálů, iMateriály,
http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/clanky/zpevnovace-konsolidanty-silikatovych-materialu_101423.html
vyhledáno 18. 2. 2015.
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Mariánský sloup, V. Render, J. Strumer, 1716-23, in: Pavlíček (pozn. 351), s. 58-59.
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Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
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Herkulova kašna, M. Mandík, 1687-88, in: Pavlíček (pozn. 351), s. 17 a 36.
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Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
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Ibidem, složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
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Kaple sv. Anny, 1349 (portál kol. 1617), in: Metoděj Zemek, Rektorátní kostel sv. Anny v Olomouci, Olomouc,
Velehrad 1948.
362
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
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6.3. Restaurátorské práce mezi lety 1950 až 1960
Kusé informace o restaurátorských pracích následují i v tomto desetiletí, neboť jak je
uvedeno výše, stále v této době ještě neexistuje příslušná vyhláška. Roku 1953 opravuje K.
Lenhart renesanční portál v ulici 28. října. Portál měl uraženě některé části, které K. Lenhart
nahradil novými pískovcovými výplněmi. 363 O tři roky později se K. Lenhart zabýval sochou
zvanou Svatopluk (č. kat. 6),364 která se nachází v Lošticích u Olomouce na kašně. Sochu zbavil
železné vzpěry, spáry vyplnil pískovcovým tmelem a zalil pískovcovo-cementovou směsí. Z
roztržené hlavy sochy odstranil železný čep a následně ji stáhl skobami.
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Toto je první

restaurátorský zásah K. Lenharta, který dokumentují fotografie [98, 99, 100, 101]. 366
Pískovcové výplně jsou vhodné, pokud tvrdost výplně není vyšší než tvrdost originální
pískovcové sochy. Odstranění železných vzpěr se dá považovat za správný krok, pokud stabilitu
sochy zajistil jinak. O použití pískovcového tmele, či směsi, hovoří text již výše. Železné čepy
podléhají korozi, tudíž jejich odstranění je logické. Nicméně i jejich náhrada skobami, by
potřebovala ještě doplnit údaji, z jakého materiálu byly vyrobeny, pokud ze železa, uvést také to,
jak je K. Lenhart zabezpečil proti rezivění.
Roku 1959 restauroval K. Lenhart v Olomouci na dvou místech. Na Václavském náměstí
poblíž jeho ateliéru stojí socha sv. Jana Nepomuckého (č. kat. 7).367 Toho roku sochu zbavil barvy,
blíže nespecifikované.368 Kolem svatého Jana poletují andílci, někteří z nich měli uražená křídla,
která K. Lenhart nahradil novými, vytesanými z pískovce.369 Druhou prací tohoto roku byla oprava
rozsedlých částí renesančního portálu v Riegrově ulici (č. kat. 8). 370 Cihly okolo portálu se
rozdrobily, takže je K. Lenhart spolu se stejně poničenou omítkou odstranil a vše nahradil
pískovcem.371 Následující rok K. Lenhart očišťuje renesanční portál olomoucké radnice (č. kat. 9).
Renesanční ornamenty, které byly poškozeny, zatmelil organokřemičitou směsí, taktéž i spáry a
poškození na znacích. 372 K tomuto zásahu se v pozůstalosti restaurátora uchovalo několik
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Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
Kašna se sochou knížete Svatopluka, F. Rotter, asi 1859. Helena Jarmarová, Loštice v době měšťanské, in:
Zdeněk Gába – Vladimír Goš – Bronislav Hlůza et al., Loštice, město a jeho obyvatelé, Loštice 1998, s. 14-24.
365
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), kopie korespondence.
366
Archiv NPÚ Brno, Karel Lenhart, Loštice.
367
Sv. Jana Nepomucký, A. J. Thomasberger, 1724, in: Pavlíček (pozn. 351), s. 67.
368
Vzhledem ke zkušenostem restaurátorů (J. Fingera) šlo pravděpodobně o olejovou barvu možná doplněna též
fermeží. Odstraňování barvy probíhalo převážně mechanicky různými škrabkami a kovovými žínkami.
369
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Evidence restaurátora.
370
Renesanční portál, neznámý autor, kolem poloviny 16. století.
371
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
372
Ibidem, složka Evidence restaurátora, kopie korespondence.
364
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fotografií, které dokumentují stav před opravou, v jejím průběhu a nakonec celkový pohled na
restaurovaný objekt.
Na tomto místě se připojuje několik informací k organokřemičité směsi, která byla
využita na posledním zmíněném zásahu. Organokřemičité sloučeniny patří mezi minerální
anorganické látky, které se obecně nazývají silikony. Historie silikonů sahá do roku 1845, ale širší
výroby se dočkaly během Druhé světové války. V Československu se s jejich výrobou začalo roku
1960 v Kolíně na základě vlastního výzkumu. O použití silikonu pro zpevnění kamene informovali
Angličané již roku 1924. V Československu byly konsolidační prostředky připraveny v roce 1958.
Hlavními výhodami těchto prostředků je: vodoodpudivý účinek, prodloužení životnosti a odolnosti
proti povětrnostním vlivům a proti kyselým exhalacím, hloubka a rychlost penetrace, dále také
tyto látky nemění svůj objem, odstraňují vzlínavost vody a vodných roztoků soli v kapilárním
systému, omezují korozi, snižují adhezi tuhých exhalátů k povrchu, atd. Jejich použití však není
vhodné vždy a také organokřemičité prostředky nesplňují 10. z mezinárodních požadavků, 373
protože nejsou odstranitelné bezezbytku. 374 Z řečeného vyplývá, že se K. Lenhart orientoval
v nových prostředcích pro restaurování. Organokřemičité směsi se používají dodnes i na
významných kulturních památkách.
6.4.Restaurátorské zásahy z roku 1961
Restaurátorské zásahy z roku 1961 jsou již podloženy restaurátorskými zprávami
uloženými v archivu NPÚ v Olomouci i s fotodokumentací. Některé se v kopii nacházejí v SOkA
Olomouc v pozůstalosti K. Lenharta, navíc je někdy doprovází další korespondence stran zakázek
a také nejrůznější účtenky.
O záměru restaurování sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého (č. kat. 10)375 se poprvé
dozvídáme z korespondence,376 která doporučuje na restaurování K. Lenharta, nebo V. Hořínka.377
Práce hradila soukromá osoba, paní Pečínková z Velké Bystřice, kde se sousoší nachází.378 První
dopis následuje soubor dalších úředních spisů z Olomouce a Prahy. Zadávací list pro toto
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Konzervační látka by měla být z upravovaného materiálu odstranitelná.
Jiří Rathouský, Konzervační prostředky pro kámen a jiné stavební materiály, Zprávy památkové péče LIV, 1994,
příloha s. 45.
375
Sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, 1709 (chronogram), Ústřední seznam kulturních památek (ÚSKP ČR)
č. 23383/8-2015.
376
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39). Dopis z Vlastivědného ústavu paní A. Pečínkové, který doporučoval
restaurátory, dne 3. 2. 1961.
377
Vojtěch Hořínek (*1906, †1996) viz pozn. 73.
378
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Velká Bystřice.
374
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restaurování pochází z 22. května 1961.379 Po zásahu sepsal K. Lenhart zprávu, ve které uvádí, že
sochy z maletínského pískovce byly porostlé lišejníkem a mechem, který odstranil. Očištěné sochy
odhalily prasklinu na sv. Floriánovi, kterou zaplnil epoxidovým tmelem. Dále u sv. Floriána
věnoval pozornost pravé ruce, která je z hořického pískovce, a tedy pozdějším doplňkem
připevněným k původní soše železnými svorkami [102, 103]. Svorky K. Lenhart natřel a zatmelil
organokřemičitým materiálem. Hrot praporce sv. Floriána vytvořil znovu z maletínského pískovce
a opět použil epoxid a tmel, stejně jako na zadní část sochy.380 Socha sv. Jana Nepomuckého také
skrývala trhlinu, na čepici. Trhlinu se předchozí restaurátor snažil vyspravit až zbytečně velkou
svorkou. U krucifixu sv. Jana bylo nutno dodat pravou část břevna, K. Lenhart ji dotesal
z maletínského pískovce. Další poškození vykazovala levá ruka, kterou připevnil poslední
restaurátor, ale špatně [104, 105, 106]. K. Lenhart doplnil soše prsty, uražené části připevnil
svorkami a všechny poškozené části přetmelil organokřemičitým materiálem. Na andílkovy
zatmelil naražená místa, doplnil destruované části (prstíky, hvězdu). Zadávací list doporučuje
nahradit novými doplňky nohy andílka, i když v samotné zprávě o nich není zmínka, podle
fotodokumentace je andílek dostal.381 Podstavec (obnoven roku 1918, podle pamětníků neznámým
sochařem) 382 potřeboval očistit, na písmu odstranit dehet a spárování znovu zaspárovat, jako
materiál zde použil mimo jiné hydraulické vápno. Nakonec celé dílo K. Lenhart konzervoval,383
ale jakou látkou zde neuvádí.
Čištění soch se provádělo různými způsoby. Přesto, že už publikace M. Hégra uvádí
možnosti čištění vysokotlakou párou, do běžné praxe přišla tato metoda o mnoho později a
K. Lenhart ji s velkou pravděpodobností nepoužíval. Běžně se však při čištění používaly chemické
látky, jako roztok čpavku, peroxid vodíku, modrá skalice (dnes zakázána), kdy tyto látky
odstraňovaly organické nečistoty. Obsahem některých těchto látek je i dusík, který přihnojil vznik
nových organických nečistot. Také se jimi sundávaly sádrovcové krusty (černé), vzniklé
působením síry (vlivem kyselých dešťů) a vápna, které se na soše mohlo objevit splachem z fasád
nebo předchozím ošetřením sochy nátěrem zahrnujícím vápno. Další možnosti představovalo
mechanické očištění pomocí oškrabávání soch škrabkami, kovovými žínkami apod.384
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Práce měly být skončeny do 15. června za honorář 3 500,- Kčs a umělecká komise doporučuje: „nahradit
nevhodné doplňky (nohy putto) za nové.“
380
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Velká Bystřice.
381
Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Jan Nepomucký a sv. Florián, Velká Bystřice.
382
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Velká Bystřice.
383
Ibidem, složka Velká Bystřice.
384
Informace poskytnuté autorce textu při rozhovoru s restaurátorem J. Fingerem.
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Výše jsou zmíněné dvě chemické látky, které K. Lenhart použil při restaurování sousoší
ve Velké Bystřici. Následuje jejich základní charakteristiku. Látka epoxid, epoxydová pryskyřice
je syntetickým polymerem, který tvoří zpevňující síť až působením teploty, tlaku, či katalyzátoru.
Epoxidové pryskyřice mají dvě části, první obsahuje epoxydovou skupinu, druhá je tvrdidlem,
které reaguje s epoxidem a síťuje molekuly ve finální vytvrzení polymer. Polymery mohou být
založeny na různých bázích například aminů, amidů, aj. Také se epoxidy liší přidáním dalších
aditiv, jako katalyzátorů, rozpouštědel, atd. Epoxidová lepidla a tmely mají vysokou pevnost a
dobrou adhesi k mnoha povlakům. 385 Epoxidové pryskyřice byly objeveny již v roce 1930,
průmyslově je začala vyrábět švýcarská firma Ciba-Geigy a později se vyráběly také v USA. U
nás s jejich výrobou začala společnost Spolchemie roku 1955. V oboru restaurování se využívaly
především k tmelení, lepení a konsolidaci pórovitých materiálů (u dřeva, jako výplň otvorů po
červotočích a u kamene, při injektáži soch a architektury).386 Užíváním tvrditelných polymerů se
zjistilo, že zpevní kámen, sníží nasákavost vody a zmenší póry materiálu, celkově tak odpuzují
kapalnou vodu. Objem polymerů je stálý a tudíž výhodný pro restaurátorské záměry. Negativní
vlivy souvisí se zmenšením pórů, čímž materiál ztrácí část své propustnosti povrchové vrstvy.
Nevýhodu představuje také barevná nestálost, při vystavení slunečnímu svitu povrch žloutne.
Vytvrzená pryskyřice není rozpustná, tudíž ji nelze z materiálu odstranit. Řešením je užívat
pryskyřice s nízkou viskozitou, bez modifikujících přísad. Pro zamýšlený efekt penetrace se
doporučuje větší naředění organickými rozpouštědly, až na koncentraci 10 – 15%. Alkoholy
urychlí vytvrzování. Nízká koncentrace pryskyřice umožní zachovat volné póry, avšak
koncentrace musí být dostatečná pro zpevnění.387
Hydraulické vápno se označuje jako hydraulické, kvůli tomu, že tvrdne za přítomnosti
vody, hydratací. Za takové vápno se považují také vápenné směsi, 388 ale od nich se přirozené
hydraulické vápno liší tím, že je vypálené z horniny, která obsahuje hydraulické přísady.
Hydraulická vápna se dělí do několika typů, dnes jsou nejčastěji užívány tři typy (NHL 2, NHL
3,5 a NHL 5). Hydraulická vápna lépe odolávají ve vodě rozpustným solím a mrazu. Tyto druhy
vápna jsou vhodné pro obnovu historických objektů.389
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Malvína Pešková, Epoxidové pryskyřice v restaurátorské praxi, výdusky na bási epoxidových pryskyřic
(diplomová práce), AVU Škola restaurování výtvarných děl sochařských, Praha 2013, s. 8.
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Ibidem, s. 12 – 13.
387
Viz Rathouský (pozn. 374), příloha s. 43 – 44.
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Jan Bárta, Památky o technologii a etice restaurování památek, Revue kámen,
http://www.revuekamen.cz/restaurovani%20barta.htm vyhledáno 21. 2. 2015. Ověřeno při rozhovoru
s restaurátorem J. Fingerem, 10. 3. 2015.
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Redakce Calx Bohemia, s. r. o., Co je přirozeně hydraulické vápno?, pro památky,
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/tema/soutez-%7C-ziskejte-vapno-vhodne-pro-obnovu-
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Druhou restaurátorskou práci téhož roku získal K. Lenhart přímo v Olomouci, v městské
části Povel. Zadávací list nese datum 7. září.390 Šlo o sochu sv. Šebestiána (č. kat. 11),391 vztyčenou
jako díkuvzdání za odvrácení moru. Socha i její podstavec jsou vyrobeny z maletínského pískovce.
Dříve pokrýval sochu nátěr, několikrát obnovený, který se zachoval v obličeji a ve spodní části
sochy. Kromě nátěru, nečistot a prachu měl sv. Šebestián také uražené prsty a trhlinu na rameni.
Strom, ke kterému je Šebestián připoután, měl uraženou velkou část hrany jedné z větví. Tělo sv.
Šebestiána původně propichovaly kovové šípy, které už chyběly. Vzniklé otvory rozrušovaly
povrch kamene ve svém okolí. Socha také nesla známky neodborné opravy vložkami z řídkého
pískovce. Celá socha byla silně nahnuta. Podstavec měl také známky degradace kamene, zbytky
nátěrů a odražené rohy. K. Lenhart zajistil narovnání sochy, sejmul z povrchu sochy prach,
nečistoty a nátěr. Objevené trhlinky a rozrušené části zatmelil organokřemičitým tmelem, stejně
jako díry po šípech. Chybějící prsty musel opravit hned dvakrát, protože je v průběhu oprav stihli
„výrostci“ opět urazit. Prsty vyhotovil z organokřemičité směsi. Obdobně si počínal i při opravě
podstavce, jen odražené rohy vytesal z maletínského pískovce [107].392
Restaurátorský zásah na sousoší sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, stejně jako u sochy
sv. Šebestiána vykonal K. Lenhart podle uznávaných metod. Průběh čištění soch nelze
rekonstruovat na základě dochovaných dokumentů, ani jej hodnotit. Nové doplňky vyhotovil ze
stejného materiálu, který byl použit na originálu, tedy maletínský pískovec. Použil také nové
materiály vhodné pro restaurování, organokřemičitany a hydraulické vápno.393 Míru vhodnosti
použití epoxidové pryskyřice nelze objektivně zhodnotit, protože K. Lenhart neuvedl její přesné
složení.
Z tohoto roku se zachovala špatně čitelná kopie dopisu ze srpna pro odbor školství a
kultury, ve kterém K. Lenhart uvádí ještě dalších šest zamýšlených prací na památkách. U třech
z nich připsal poznámku později, tři škrtl. U všech uvedl předpokládaný rozpočet. 394 Bohužel
nejde s jistotou přečíst, o jaké památky se jednalo. Na tento dokument nenavazují žádné další,
které by vysvětlovaly, proč se některé akce neuskutečnily.

historickych-objektu/1604/ vyhledáno 21. 2. 2015. Ověřeno při rozhovoru s restaurátorem J. Fingerem, 10. 3.
2015.
390
Oprava měla být skončena 30. září 1961 a restaurátorovi mělo město, jakožto objednavatel, vplatit 3 700,- Kčs.
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39).
391
Sv. Šebestián, autor neznámý, 1715–20.
392
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), Povel.
393
Ibidem, Povel.
394
Ibidem, Povel.
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6.5. Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v letech 1962 až 1963
První doloženou sochou restaurovanou K. Lenhartem na sloupu Nejsvětější trojice395 je
jeden z andílků, socha tzv. putto (č. kat. 12), pocházející z let 1744 – 50. Opravu financovalo město
a na dokumentační zprávě z roku 1962, k tomuto zásahu se nachází poznámka, že záměr pochází
už ze 4. 9. 1961. Ve zprávě se nachází odkaz na předchozí restaurování, u kterého asistoval
V. Janouškovi K. Lenhart v roce 1926. Tato oprava se soustředila na oblast kotníků, hlavičky,
rukou s uraženými prsty a chybějící hvězdy, stejné poškození, vzniklé uražením, vykazovalo také
pravé křidélko s ramenem. Uražené a chybějící části nahradil V. Janoušek umělým kamenem a
setřel zbytky dávných barevných nátěrů. K. Lenhart roku 1962 sochu očistil a vzhledem
k chatrnosti materiálu celý povrch a zvláště praskliny zpevnil organokřemičitou směsí – tmelem.
Stejnou látku použil i po odstranění cementových doplňků u pravého ramene, křídla a kotníků
[108, 109]. Hvězdici s prsty nově vyrobil K. Lenhart z maletínského pískovce. Na závěr nové
doplňky napatinoval a celou sochu konzervoval vápenným postřikem.396
V druhé polovině 20. století se do naší země dostala látka s názvem Porion. Tato látka,
pojena akrylátovou pryskyřicí, se často používala na patinování soch. Důležité bylo použít ji pouze
v tenké vrstvě, jelikož při větší tloušťce ztuhla pouze horní vrstva a objemy pod ní zůstaly řídké.
Otázkou obecnějšího charakteru představuje problém, zdali se mají patinovat pouze nové doplňky,
nebo celá socha. Různý materiál stárne a mění svůj vzhled nestejně a tím mohou na soše vzniknout
nevzhledné fleky. Na jednu stranu by se do originální sochy neměly zanášet další chemikálie, než
je nezbytně nutné, ale na druhou stranu může patinováním jen některých částí vzniknout nechtěná
kropenatost soch. Dodnes se k tomuto problému staví různí restaurátoři různě.397 Látka Porion
představuje jeden druh patinování, který mohl K. Lenhart použít. Dalším způsobem patinování
bylo namíchání řídké pískovcové směsi s žádanou barevností a její následné natupování na
příslušné partie.398 Také u tohoto způsobu zůstává otázka, zda patinovat jen části, či celou sochu.
S jistotou nevíme, který způsob K. Lenhart použil pro patinování, ale s velkou pravděpodobností
šlo o jeden ze zmíněných postupů. Vápenný postřik je směs hašeného vápna a vody, používá se
především při obnově historických omítek, které zpevňuje a pomáhá při přechodu originálních a
nových ploch omítky.399 Použití vápenného postřiku, tzv. vápenného mléka, se na sochách pro své
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Čestný sloup Nejsvětější trojice, V. Rended, F. Sattler, O. Zahner, 1716-54, in: Pavlíček (pozn. 351), s. 59-67.
Viz archiv NPÚ Olomouc, Nejsvětější trojice 1962-63.
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Informace poskytnuté autorce textu při rozhovoru s restaurátorem J. Fingerem.
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konzervační účinky v minulosti často užívalo. Zpevňující efekt se však prokazatelně může dostavit
až po měsíci pravidelného smáčení a schnutí, právě kvůli nízké koncentraci vápna ve vodě.400
Tudíž jako konzervační prostředek není příliš vhodný pro svou časovou i pracovní náročnost.
Navíc jak je uvedeno výše v textu, takto přidané vápno může zapříčinit vznik černých
sádrovcových krust.
Další andílek (č. kat. 12) ze sloupu Nejsvětější trojice potřeboval opravu hned následující
rok, jelikož se pískovec v některých částech rozpadal. K. Lenhart přemodeloval rozpadající se
obličej organokřemičitou směsí, stejně jako prsty na pravé ruce a vydrolená místa na tělíčku. Větší
plochy jako uzel na draperii a okruží lucerny přemodeloval směsí hydraulického vápna a písku
[110, 111]. Všechny kroky K. Lenhart konzultoval se zástupcem z řad odborníků na památkovou
péči Luborem Machytkou,401 který nedoporučil domodelování pravého křidélka.402
Následně provedl K. Lenhart restaurátorský zásah také na soše sv. Floriána (č. kat. 13) na
sloupu Nejsvětější trojice. Sochu očistil, poté nalezl trhliny na helmě a draperii, která vykazoval
v některých místech větší poškození [112, 113]. Levá noha byla od lýtka dolů vyhnilá. Tato místa
vyplnil směsí hydraulického vápna a písku. Menší trhliny zatmelil organokřemičitou směsí. Levá
ruka sv. Floriána potřebovala doplnit prsty a celkově domodelovat, na tyto práce, stejně jako na
trhlinu v plášti použil K. Lenhart organokřemičitou směs. Bodec praporu a detail vybíhající ze
soklu doplnil z pískovce. Podstavec také potřeboval vyspravit i římsičky a kartuše, na tuto práci
opět použil organokřemičitý tmel.403
Všechny použité restaurátorské metody a chemické látky použité na zmíněných sochách
jsem již popsala výše. Většina z nich je považována za vhodné pro restaurování a některé se
používají dodnes. Jen některé doplňky, které udělal K. Lenhart ze směsi, by si spíše zasloužili být
znovu provedeny v pískovci. Například prsty světců představují už větší kus, který při doplňku
z kamene vydrží déle, než vymodelovaný prst ze směsi.
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6.6. Restaurátorské práce roku 1964
Sousoší se sv. Janem Nepomuckým404 (č. kat. 15) vytvořené kolem roku 1740 v Dubu
nad Moravou prošlo restaurováním roku 1964. O poškozeních a průběhu práce se dokumentační
zpráva asi ztratila v archivu NPÚ, kde jsou uchovány pouze fotografie a úvodní list k jejich zaslání
z 18. září.405 Naštěstí se kopie této zprávy uchovala v SOkA Olomouc, v pozůstalosti sochaře.
Roku 1963 se již začalo s přípravnými pracemi, které zahrnovaly rozšíření zábradlí kolem sousoší
tak, aby bylo zceleno a uzavřeno. Práce na zábradlí skončily roku 1964, kdy se postupovalo dále
a to s obnovou čtyř andělíčků. Andílky restaurátoři sesadili ze sousoší, doplnili jejich uražené a
roztříštěné části novými kamennými kusy [114]. Nové části usadili na kovové čepy a spojili
pomocí svorek. Na některé spoje bylo použito epoxidové lepidlo a na vydrolená místa tmel.
Nadživotní socha sv. Jana Nepomuckého měla poškozený především obličej [115] a chyběly jí
prsty na rukou. O způsobu oprav hovoří zpráva velmi stručně, bez udání materiálů. Soše sv. Otilie
také chyběly některé části, které K. Lenhart znovu vytesal, osadil na čepy a zajistil svorkami.
Socha sv. Josefa měla uražené a naražené části těla, které restaurátor zacelil a opravenou sochu
umístil zpět na sousoší. Soše biskupa Otty doplnil levou ruku a dále ošetřil, opět bez udání
detailnějších postupů. Socha sv. Antonína dostala pískovcové doplňky a úpravy povrchu za
pomocí tmelu. Socha sv. Františka z Pauly potřebovala doplnit levou polovinu hlavy. Staré tmely
se drolily, a proto je restaurátor vyměnil za nové. Poslední socha sousoší představuje podle zprávy
„sv. Františka z Boha“, ale označení „z Boha“ se pojí se sv. Janem (svatořečen 16. 10. 1690).
Socha nesla drobnější poškození, která K. Lenhart zatmelil. Další práce proběhly na architektuře
sousoší a nakonec celou památku „ošetřili.“406
Další restaurátorskou prací na konci roku 1964, která byla dokončena na začátku roku
1965, byl další zásah na sloupu Nejsvětější trojice. Jednalo se o čtyři sochy v dolním patře.
Zakázku rozdělili mezi dva sochaře. K. Lenhart restauroval sochy sv. Aloise a sv. Antonína a
V. Hořínek sochy sv. Jana Kapistrána a sv. Mořice.407
V dokumentační zprávě K. Lenhart shrnul poškození a své zásahy. Socha sv. Aloise
(č. kat. 16) byla celkem zachovalá, po očištění se objevilo několik poškozených míst. Na obličeji
se ukázaly tři díry vzniklé vymýváním, které K. Lenhart zatmelil. Rameno kříže, pravý palec
sv. Aloise a část listu lilie byly uraženy [116]. Tyto části znovu vytesal z pískovce a osadil na svá
místa. Levou ruku sochy řádně přetmelil, protože se na předloktí objevila trhlina. Socha
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sv. Antonína (č. kat. 17) se také dochovala poměrně dobře. Na soklu a draperii se objevilo několik
vyhnilých míst, která si žádala pečlivé očištění a zatmelení. Dítě v náručí sv. Antonína již prošlo
opravou roku 1926, kdy sošce nahradili hlavičku a pravou ruku umělým kamenem. Umělý kámen
se po téměř čtyřiceti letech nezachoval v neporušeném stavu, a proto K. Lenhart přistoupil
k nahrazení těchto částí [117, 118]. Hlavičku a ruku vytesal z maletínského pískovce a znovu
osadil. Na ruce raději neoddělil každý prst v samostatný výběžek, nechal prsty propojené kusem
materiálu, aby méně podléhaly degradaci, pro diváka je tato skutečnost z odstupu
nepostřehnutelná. Vydrolená místa na bříšku a stehně dítěte „přemodeloval umělou hmotou.“408
Co touto umělou hmotou K. Lenhart míní, není zcela zřejmé, pravděpodobně jde o umělý kámen.
Sokl pod sochami také potřeboval zatmelit, některé části doplnit. Jednu volutu na soklu K. Lenhart
vytesal z pískovce. Drobnosti na zdobení soklů dodělal podle zprávy až na jaře roku 1965.409
Dokumentační zprávy z tohoto roku jsou méně konkrétní, co se použitých materiálů týká.
Neuvádějí převážně druh tmele, konzervační látku ani způsob ošetření čepů a svorek proti korozi
ani původ pískovce pro doplňky. Zadavatelé nejspíš tyto informace nepožadovaly, nebo se mohlo
zdát K. Lenhartovi zbytečné je uvádět stále znovu, jestliže používal pořád stejné techniky jako
dříve. Když se však přihlédne k restaurátorské zprávě V. Hořínka ze stejného roku,410 potvrzuje se
první domněnka, tedy, že podrobné informace nebyly vyžadovány.
6.7. Restaurátorské práce roku 1965
Tento rok K. Lenhart v Olomouci restauruje tři barokní kašny. První, Caesarova 411
(č. kat. 17) byla hotova podle restaurátorské zprávy v srpnu. Zpráva se tentokráte dělí na dvě části,
kdy první jsou zjištění seřazená v bodech a druhou částí pak výčet provedených prací. Za zprávou
následuje příloha fotografií. Celou sochu krylo množství nečistot, mechu a lišejníků [119]. Po
jejich odstranění se ukázala vymletá spára u hlavy, která byla kdysi uražena a znovu nasazena na
maltu. Caesar měl uražená oční víčka [120], dále také voda vyplavila část kamene pod pravou
rukou směrem k plášti a na Caesarových zádech. Suknice Caesara u sedla zasáhla střela a urazila
část pravé nohy. Na pravé noze chybí palec a uštípnutý byl i opánek. Koně poškodila především
stékající voda téměř po celém povrchu, na zadních nohách má stopy po střelách a u předních nohou
se objevily trhliny. Na soše Moravy se rozsedly spoje spárování, znak příčně puknul, na pravé
noze se vyštípl kousek chodidla a kámen na zadní části hlavy vyplavila voda. Socha Dunaje
vykazovala podobné poškození spárování, na znaku, ale navíc jí chyběly tři prsty u levé nohy.
408
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Sepjaté ruce alegorických postav řek taktéž ukazují poškození vodou. Psovi někdo urazil ohon,
zuby a spodní část tlamy, ani všechny drápy neměl zachovány. Všechny poškození spárování
K. Lenhart zatmelil, chybějící části vytesal z pískovce a upevnil, kámen vymletý vodou taktéž
vytmelil. Použité skoby byly přetřeny suříkem412 a šedou barvou. Na závěr dostala celá socha dva
postřiky konzervační látkou.
Ve zprávě chybí přesnější určení některých materiálů užitých při restaurování. Objevuje
se ale látka nazývaná suřík. Suřík neboli minium, je červený pigment obsahující olovo, urychluje
schnutí a zabraňuje korozi. 413 Účinná a vhodná látka pro zabránění korozi, ale dnes je zakázaná
kvůli obsahu jedovatých látek.414
Restaurování Merkurovy kašny415 (č. kat. 19) dokončil K. Lenhart v srpnu 1965. Zpráva
má stejnou textovou úpravu jako předchozí. Celá socha vykazuje poškození vzniklá tekoucí vodou
od helmy přes draperii dále dolů. Merkurovi chyběly oba ukazováky na rukou [121, 122], na levé
ruce navíc chybí i palec. U pravé nohy mu byla uražena křídla. Putto měl uražený nos, malíček
levé ruky a část prstů na obou nohách. Chrliče nedržely pevně v osazení a některé spáry se
rozrušily. Celou sochu K. Lenhart očistil, poškození vodou a narušená místa zatmelil. Prsty, které
chyběly Merkurovi, vytesal z pískovce a nasadil na nerezivějící čepy. Podobně i chybějící části na
andělíčkovi provedl v pískovci a osadil. Rozrušené spáry vyčistil a zatmelil.416 Opět zde chybí
přesnější určení a složení použitých materiálů. Zhodnotit můžu pouze použití nerezivějících čepů,
které jsou doporučovány restaurátorům na místo železných.
Poslední z trojice kašen restaurovaných K. Lenhartem roku 1965 je kašna Tritonů 417
(č. kat. 20). Vrcholová socha chlapce vykazovala poškození na levém stehně a pravé ruce, která
byla přitažena svorkou. Chlapec drží na řetězech dva tvory, K. Lenhart je označil jako lachtany,
jindy se setkáme s jejich určením jako s vodními psy, nebo draky. Levá socha tvora měla
roztrženou hlavu, prasklý pazour, uražené drápy a místy porušený povrch. Tvoru napravo urazili
část horního pysku a drápy. Konec jeho křídla byl kdysi opraven cementovou směsí, která do doby
restaurování značně rozpraskala. Povrch kamene vykazoval rozrušená místa. Mušle, ve které stojí
chlapec na skalisku a vede vodní psy, byla rozsedlá cca o 20 cm a její povrch rozrušen. Žebro
mušle kdysi opravili cihlou. Uvnitř mušli pokrýval cementový potah, který léty rozpraskal. Mušli
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zespodu podpírají dva muži. Muž nalevo měl poškozený nos, prasklinu na předloktí, silně
rozrušený povrch v podpaží a na nohou. Dále celé jeho levé stehno prasklo [123, 124], bylo špatně
osazené o 1, 5 cm mimo osu. Povrch sochy muže napravo silně rozrušila voda. Horní mušli spolu
s dvojicí mužů podpírá dvojice delfínů. Jeden z nich měl uraženou spodní část tlamy, jeho tělo s
hlavou spojovaly svorky, spára se roztrhla a posunula se v souvislosti s nohou muže nalevo. Druhý
delfín měl otlučenou čelist a ploutev a jeho ocas prasknul v ohybu.418
Opravy poškozených povrchů provedl K. Lenhart tmely, chybějící části byly znovu
vytvořeny v pískovci. Starší nevhodné cementové opravy nahradil pískovcovými doplňky. Větší
pozornost při restaurování musel věnovat vaně ve tvaru mušle. Uvnitř vany odstranil cementový
povlak, rozsedlinu ve spáře zatmelil horkým asfaltem a na povrch použil epoxidovou směs.
Dřívější opravu cihlou nahradil pískovcovou vložkou. Následně upravil celý povrch. Vroubený
okraj mušle pro odtok vody osadil měděnými výtoky, aby byl odtok pravidelný a lépe regulován.
Náročný zásah vyžadovala také poškozená noha jednoho z mužů přecházející až k hlavě delfína.
Stehno muže a hlavu delfína K. Lenhart rozebral, vnitřek, který zvětral, vyčistil. Proti zhroucení
celé plastiky zasáhl tím, že do jejího jádra vložil pískovcovou kostku, kterou na místě zabetonoval.
Dále pak mohl znovu osadit soše muže stehno a hlavu delfína, obojí zatmelil. Hlavu delfína s jeho
tělem spojil svorkami, které zapustil pod povrch a zatmelil je. Veškeré svorky, které byly na
povrchu, očistil, zatřel suříkem a šedou barvou. Na závěr všechny části kašny zakonzervoval
dvojitým postřikem konzervační látkou.419
Použití horkého asfaltu se nedá považovat za restaurování! Navíc lze pouze uvažovat o
tom, nakolik přilnul asfalt přímo na kámen. Jednak asfalt nepronikne do pórů kamene a jednak
nelze předpokládat dokonalé očištění kamene před aplikací. Štěstí maletínského pískovce spočívá
ve schopnosti se do jisté míry samostatně očistit, protože nová látka, v tomto případě asfalt, přilne
pouze k nejsvrchnější vrstvě a nečistotám na ní, následnými procesy se často tato vrstva oddělí od
hlavní hmoty kamene. Tímto procesem sice ztrácí socha povrchové úpravy sochaře a patinu, ale
chrání sama sebe před větší degradací kamene. Je nutné vyjádřit se také k zabetonování
pískovcové kostky do jádra kašny. Nad vhodností takového postupu nelze vynést jednoznačný
soud, protože neznáme složení betonu, na kterém v tomto případě velmi záleží. Pokud si pod
označením beton představíme, že šlo o běžný beton užívaný ve stavebnictví, pak nebyl tento zásah
vhodný. Povrch kamene přijímá jistou dávku vlhkosti a v případě, že by tato vlhkost narazila na
tvrdou nepropustnou plochu betonu, začal by okolní kámen hnít, praskat a drolit se. Pokud však
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obecné označení beton použil K. Lenhart ve smyslu toho, že si tento beton namíchal sám s ohledem
na tvrdost a propustnost originálního materiálu, pak postupoval správně.420
K poslednímu restaurátorskému zásahu z tohoto roku chybí dokumentační zpráva.
O restaurování soch sv. Matouše a sv. Barbory421 (č. kat. 21) ve Vsisku u Olomouce dokonce
nemají v archivu NPÚ zprávu, nebo nebyla poskytnuta autorce textu. Jeho realizaci dokládá jen
několik zmínek v osobní pozůstalosti K. Lenharta uchované ve SOkA Olomouc. Mezi dokumenty
se uchoval rukou psaný rozpočet, který uvádí jako výslednou částku 3 700,- Kčs. Následuje
několik snímků soch, z nichž je zřejmé pouze povrchové rozrušení kamene. Snad nějaké větší
poškození zasáhlo draperii sochy sv. Barbory, protože je nafocená vícekrát. Na začátku příštího
roku psal K. Lenhart odpověď Výtvarné službě, na dopis, ve kterém mu komise vytýkala použití
tmelů, které považuje za nevhodné. 422 K. Lenhart v odpovědi uvádí, že tmely v nejbližší době
nahradí jinými. Zároveň službu informuje, že sokly spadají spíše do oblasti práce zedníků, než
restaurátora, jelikož jsou provedeny z cihel.423
Problematika restaurování soklů zde zatím nebyla popsána, protože ji K. Lenhart u žádné
z výše uvedených prací neřešil. Patrně proto, že ho jako sochaře zajímala především figurální,
popřípadě dekorativní stránka restaurovaných objektů. Sokly, schody a vůbec základna, na které
socha stojí, hraje důležitou roli a má vliv na kondici celé památky. Hlavní problém může spočívat
ve vzlínání vody a zasolování kamene, který pak rychleji degraduje. 424 V dnešní době se této
problematice (vzlínání vody, zasolení památky) věnuje značná pozornost při odborném
restaurování a prosazují se snahy minimalizovat poškození jak mechanicky (např.: odvedení
dešťové vody dále od památky, apod.), tak také chemicky. 425 V době restaurátorských zásahů
K. Lenharta byly pravděpodobně na opravy základen památek najímáni zedníci, kteří se soustředili
především na nosnou funkci soklů, bez ohledu na další zmíněné aspekty.
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Informace poskytnuté autorce textu při rozhovoru s restaurátorem J. Fingerem.
Sv. Matouš, Sv. Barbora, neznámý sochař, kolem 1870, Jan Novotný, Vsisko u Olomouce. Drobty z jeho
minulosti, přítomnosti a trochu budoucnosti. Přerov 1924.
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Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 180), složka Vsisko, Dopis K. Lenharta - ČFVU 12. 3. 1966.
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Ibidem, složka Vsisko.
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Informace poskytnuté autorce textu při rozhovoru s restaurátorem J. Fingerem.
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Josef Štulc – Miloš Suchomel – Ivana Maxová, Státní ústav památkové péče, Odborné a metodické publikace,
svazek 16, Péče o kamenné sochařské a stavební památky, Příloha časopisu Zprávy památkové péče, r. 58, Praha
1998, s. 23.
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6.8. Restaurování sousoší sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého ve Velké Bystřici roku
1966
Po necelých pěti letech potřebovalo znovu opravit sousoší426 (č. kat. 22) ve Velké Bystřici
ne proto, že by K. Lenhart provedl restaurování roku 1961 špatně, ale proto, že sochu někdo povalil
[125]. Celá oprava se započala v dubnu 1966 a skončena byla do června, jak potvrzuje dochovaná
smlouva. Následkem pádu se sv. Florián roztříštil na několik částí [126]. Oddělila se hlava od těla,
od hlavy se ulomil chochol na helmě, odštípl se kus krku, přelomil se praporec, urazila se celá
pravá ruka, plintus sochy se rozpůlil a draperie byla na několika místech uražena. Sv. Jan
Nepomucký dopadl lépe, urazila se mu pouze část krucifixu.427
Části sv. Floriána, které K. Lenhart nalezl a posbíral, k sobě navzájem připevnil na
nerezavějících čepech. Některé části však scházely: chochol, část krku, draperie praporce, hrot a
konec žerdě praporce a uražené části draperie, to vše znovu vytesal z maletínského pískovce a
doplnil. Stejně jako pravou ruku, kterou namodeloval a osadil na sochu. Plintus spojil na čepech a
zalepil epoxidem. Drobnější naraženiny na sv. Floriánovi zatmelil, stejně jako na sv. Janu
Nepomuckém a na vyplaveninách na soklu. Krucifix sv. Janovi doplnil K. Lenhart vložkou
z pískovce usazené na čepu. Na závěr celou sochu dvakrát pokryl konzervačním postřikem
Lukofobem [127].428
K. Lenhart při restaurování postupoval podle doporučení s osvědčenými materiály
(nerezavějící čepy, epoxidové lepidlo), jen není uvedeno, jaký typ tmele použil. Konzervační
postřik s názvem Lukofob patří mezi organokřemičité sloučeniny. Tato kapalina je tepelně odolná,
vodou nesmáčivá, neboli hydrofobní, a elektricky i tepelně nevodivá. Používá se pro sanaci
staveb.429 Tento přípravek se používá ve stavebnictví stále, ale může zapříčinit skvrnitý vzhled
povrchů.
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Sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, neznámý autor, 1708 (chronogramem); ÚSKP ČR č. 23383/8-2015.
SOkA Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 4, složka Velká Bystřice.
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ibidem, složka Velká Bystřice.
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Jiří Příhoda, Polymery 2, muni, https://is.muni.cz/el/1431/podzim2010/C3800/um/2__Polymery_2.txt
vyhledáno 23. 2. 2015.
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6.9. Restaurování Klášterního Hradiska v letech 1967 až 1968
Klášterní Hradisko430 spadá do správy vojenské nemocnice, která se roku 1967 rozhodla
restaurovat štukovou, ale i malířskou výzdobu klenby v sále knihovny (č. kat.

23). 431

Restaurátorskou dokumentaci obsahuje pozůstalost K. Lenharta v SOkA Olomouc a archiv
vlastníka, ale v archivu NPÚ nebyla. Započetí odborných restaurátorských prací předcházela
návštěva místnosti komisí složenou z L. Machytky a restaurátorů: akademického malíře
R. Růžičky z Brna,

432

akademického sochaře K. Lenharta a akademického sochaře

A. Rozehnala. 433 Z prohlídky udělala komise zápis, který se v kopii nachází v archivu. Kromě
obecného popisu místnosti se v zápisu nachází informace o již postaveném lešení, na kterém
pracují tři štukatéři z Městského stavebního podniku Olomouc a počínají si při opravě neodborně
do té míry, že už na výzdobě napáchali škody. Uvolněné části nezpevňují příslušnými technikami,
nýbrž pouze zatrhují sádrou. Zničili pás s malovaný mramorováním, odlomené části doplňují
sádrou a nikoli jemným štukem. Takzvaně hotové části nakonec přetírají bez ohledu na původní
barokní tónování. Machytka uvedl, že štukatéři měli podle návrhu okresního střediska památkové
péče pracovat pod dohledem restaurátorů, což nebylo dodrženo, nebo sděleno investorovi. Komise
dále diskutovala nad osazením topných těles v sále a zavrhla jejich osazení na okenní parapety.
Machytka uvedl, že o jejich umístění rozhodlo okresní středisko památkové péče při stavebním
povolení a teď, je již nemůže měnit. O svých závěrech komise informovala náčelníka Vojenské
nemocnice, který vzal na vědomí délku opravy tohoto unikátního sálu, slíbil sjednat nápravu
zatékání dešťové vody do sálu a možnost sál vytápět v zimě, aby práce mohly probíhat
celoročně.434
Zpráva o opravě štukové výzdoby na klenbě je poměrně dlouhá. První část dokumentace
k výzdobě stropu popisuje barokní výzdobu, za ní následuje popis techniky vytvoření štukové
výzdoby. Tyto informace předpokládají detailní průzkum stropu před tím, než se přistoupilo
k restaurování. Další část zprávy popisuje poškození, které je podle svého typu rozděleno do sedmi
skupin.
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Klášterní Hradisko, zal. 1077, barokní přestavba od 1659-1736, Leoš Mlčák, Olomouc, Klášterní Hradisko, bývalá
premonstrátská kanonie, Uherské Hradiště 2011.
431
Štukovou výzdobu knihovního sálu provedl B. Fontana, 1704, in: Pavlíček (pozn. 351), s. 27.
432
Rudolf Růžička (*1906) malíř a restaurátor.
433
Aleš Rozehnal (* 1925, †1995) především restaurátor na území Moravy.
434
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Klášterní Hradisko, Zápis o prohlídce 15. 7. 1966.
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První skupinu tvoří poškození plynoucí z technologie provádění. Jde o trhliny, které
vznikly tak, že na proschlý podklad nanesli vlhký štuk. Podklad vysál vlhkost ze štuků, změnil se
objem štuků a objevily se trhliny. Trhliny uvolnily části štuku, které pod tíhou své váhy odpadly,
nebo se téměř oddělily od podkladu. Trhliny se objevují po celém povrchu. Druhou skupinou jsou
poškození vzniklá prosakující vodou. Nedostatečná údržba střechy zavinila průsak vody do zdiva,
skrze ně do omítek, z nich pak jednoduše do malby, či štukatur. Voda odplavila rozpustné látky,
snížila pevnost materiálu a zvýšila hmotnost omítky i štukatur, čímž zapříčinila jejich odpadávání.
Prosakující voda proleptala povrch štuků.435
Další skupinou je znečištění povrchu. Hlavní znečistění způsobil prach, který místy
dosahoval tloušťky 12 mm. Výzdoba v rozích místnosti, kde stála kamna, se k prachu připojily
také saze a částečky popela a celý povrch byl tmavší. Čtvrtou skupinu tvoří ztmavnutí povrchového
nátěru, kterou způsobilo chemické působení ovzduší a pojidla nátěru. Tam kde nátěr kryla vrstva
prachu, zůstal nátěr světlejší. Následující skupinu poškození způsobilo sesedání budovy a případné
otřesy, které způsobily ve všech čtyřech klenbách trhliny. Tyto trhliny prostupují nejen omítkou,
ale i zdivem a široké jsou od nuly do 15 mm. Soustava trhlin prochází i vrcholem kleneb v ose
místnosti.436
Poslední dvě skupiny poškození obsahují úmyslná poškození vzniklá házením předmětů
směrem k výzdobě a poškození vzniklá při neodborných opravách. Promáčení kleneb řešili
v letech 1849 a 1883 tak, že odpadlé profilované rámy neobnovili, ale pouze iluzivně domalovali.
Pro domalování nanesli hladkou vyrovnávací omítku, pod kterou klenbu osekali. Zbyly z ní jen
drobné částečky. V roce 1966 klenbu neodborně opravovali štukatéři, kteří na ni nanesli masivní
nátěr obsahující sádru.437
Druhá část dokumentační zprávy uvádí způsoby oprav jednotlivých poškození. Trhliny
vzniklé schnutím opravili restaurátoři navlhčením omítek vápennou vodou a následným zatíráním
jemného štuku. Odchlipující se části připevnili a odpadlé kousky domodelovali štukem. Hluboké
trhliny zaplnili zatíranou, nebo udusávanou maltou. Výplň opravených trhlin nanesli do potřebné
výšky, domodelovali, v případě potřeby obrousili. Poleptaný povrch štuků se opravoval nátěrem
jemného štuku, nebo domodelováním povrchu. Zničené ornamentální pásy rekonstruovali podle
dochovaných fragmentů. Tam, kde chyběly figurální kompozice, je museli restaurátoři
dokomponovat. Další nedochované části figurální výzdoby, byly podle situace domodelovány
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z hlíny a nahrazeny pak sádrovými odlitky, které následně potřebovaly napatinovat. Celý
znečištěný povrch stropu omyli restaurátoři vlažnou vodou se saponátem za pomocí štětců, měkké
houby a ručních stříkaček. Ztmavlý nátěr se přizpůsobil definitivní barevnosti, podle úvahy
odborníků. Nevhodné nátěry štukatérů, kteří právě odešli, očistili restaurátoři podle potřeby
smytím, kartáčováním, oprašováním nebo oškrabáním.438
Třetí část popisuje podrobněji členění výzdoby, pro lepší přehlednost přiřazuje štukům
písmena a čísla. U každé skupiny uvádí znovu typ poškození a někdy i způsob jeho nápravy.439
Jaký druh výzdoby měl na starost, který restaurátor z tohoto není jasné, protože u dokumentu chybí
obrazová příloha, která uváděla restaurátory u jednotlivých částí výzdoby. Naštěstí si K. Lenhart
vedl své účty také na útržcích papírů, které jsou v této složce uchovány. Pravděpodobně je
používal, jako tzv. šmíráky, než provedl vyúčtování na psacím stroji. Také si zapisoval jednotlivé
části výzdoby pod přiřazeným písmenem a číslem spolu s krátkým popisem poškození. Problém
je, že některá čísla výzdoby uvádí jen na přípravném papíru pro vyúčtování a některá jen spolu se
svým popisem. Hodnověrněji působí papíry s popisem, protože by si zřejmě nepsal popis výzdoby,
na kterých nepracoval.440 Výzdoba se tedy dále člení na: rekonstrukci dvou ornamentálních pásů,
girlandy, figurální kompozice, rohové medailony, boční medailony, mušle a ornamentální
výplň.441
K. Lenhart nepracoval pouze na rekonstrukci ornamentálních pásů a ornamentální výplni.
Girland dostal na starosti celkem sedm. Girlandu s číslem 9, která měla uraženy listy květů, růže
a listoví po polovině své délky. Girlandu s číslem 10, která se kromě uražených listů v některých
částech odlupovala od podkladu a procházela skrz ní prasklina. Girlandě označené jako 11 urazili
v minulosti listy slunečnice a další zobrazené květiny. Girlandy s čísly 12, 13 a 14 vykazují stejné
poškození, uražené listy, květy a pentle. Poslední girlanda v rukou K. Lenharta s číslem 15 měla
rozpraskanou základnu, uražené a poškozené listy, květy i pentle [128]. 442 Žádná z girland
svěřených do péče K. Lenharta nevykazovala poškození vodou.443
Figurální kompozice vyžadovaly náročnou opravu, neboť postavám často chyběly údy,
hlavy, kromě toho je zasáhly i další poškození jako trhliny, znečištění, atd. K. Lenhart pracoval na
dvanácti figurách z celkových 34, které se v místnosti nacházejí. Figurální kompozice s číslem 9
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patří mezi čtyři skupiny s celými nebo polovičními postavami andílků. K. Lenhart si k tomuto
číslu připsal, že bylo porušeno zatékající vodou, že vlivem vody se narušila omítka, a proto se
plastika odchlipuje. Dále měl andílek uraženou levou část křídla a pravou nožku. V mracích a na
křidélkách se objevila hojnost prasklin. Andílků nesoucích girlandy a samostatných hlaviček
andílků mezi girlandami se nachází na stropě osm. Dva z nich opravoval K. Lenhart. U prvního
z nich s číselným označením 10 si poznamenal: „poměrně zachovalá, jen draperie místy
uražená.“444 Poškození druhého označeného číslem 12 popsal utržení levé ruky andílka v rameni,
levá noha je bez prstů a kolem hlaviček se objevovaly praskliny, které se odlupovaly. Z hlaviček
andělíčků v koutech girland restauroval K. Lenhart číslo 11, které vykazovalo pouze odřeniny a
naraženiny [129]. Hlavičky andílků vkomponovaných do ornamentu jsou na stropě čtyři a dvě
z nich opravil K. Lenhart. První s číslem 24 mělo více poškození, trhliny v mracích a na křídlech,
místy odřené a rozvilinový ornament, byl místy odražen. Stejné poškození ornamentu vykazovaly
i hlavičky s číslem 26, kde se navíc některá místa odtrhla.445
Další část figurálních kompozic tvoří dvě skupiny andílků nad portály. Jednu z nich,
s číslem 25 spravoval K. Lenhart, který si poznamenal, že byla uražena pravá ručka, uražená část
křídla a podklad křižovalo množství trhlin, které se objevují i v mracích. Dále byla poškozena i
okolní naturalistická výzdoba. Menší skupiny andílků se objevují nad okenními výklenky, celkem
jich je osm, čtyři (čísla 20, 23, 27 a 29) z nich opravil K. Lenhart. Jejich opravy shrňme tak, že se
jednalo především o opravy popraskaných křídel, mraků a podkladu. Nahrazení uražených nožek,
nosu, prstů a částí draperie, připevnění odchlipujících se částí, především draperie, ale i hlavičky
[130]. 446 Poslední část figurálních kompozic se skládá ze čtyř dospělých andělů doplněných
malými andílky. Jednu z nich, číslo 28 restauroval K. Lenhart. Dospělý anděl měl popraskaná
křídla, naražené části účesu, pravé ruce chyběly prsty, pravé noze palec, stejně jako levé, které
chyběly i další prsty. Draperie byla naražená a odtrhávala se. Mračna se odchlípávala a také měla
naraženiny. Andělíčkovi pod pravou rukou dospělého anděla také chyběly prsty na rukou i nohou,
naraženiny měl po celém těle i na pravém křidélku.447
Rohové medailony jsou čtyři, dva z nich (číslo 2 a 3) opravoval K. Lenhart. Oba dva byly
prasklé, prasklinu způsobilo sesedání budovy. Další poškození zasahovalo hlavně draperii a
rozvilinový reliéf, který měl uražené části. 448 Tyto dva medailony nezasáhla prosakující voda,
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oproti dvěma zbylým, které tak poničila více.449 Boční reliéfy se objevují nad okenními výklenky
a dohromady jich je dvanáct, čtyři z nich (čísla 2, 7, 8 a 9) měl na starosti K. Lenhart. Všechny
shodně vykazují největší poškození vavřínového větvoví a draperií, které jsou často odraženy.
Více detailů z medailonu svěřených K. Lenhartovi ztratil pouze medailon s číselným označením
9. 450 Poslední částí výzdoby, kterou restauroval K. Lenhart, jsou dvě mušle (číslo 2 a 3)
z celkových čtyř, které zdobí strop. Obě mají trhliny v rohu, trhlina vznikla sesedáním stavby,
dalšími poškozeními mušlí jsou naraženiny, setření modelace, popraskaná a odchlípnutá výzdoba
v nejbližším okolí. 451 Mušli s číslem 3 značně zašpinily saze z kamen, které stávaly v tomto
rohu.452
Na konci celé zprávy je připsána věta, že výzdoba okenních výklenků bude provedena
v další etapě restaurování. Všechny výše zmíněné opravy štuků provedli restaurátoři v souladu
s technikami, které se používají až dodnes. Přesto nemůžeme hodnotit úplně, protože zpráva
neobsahuje složení jednotlivých použitých látek. Ale na jednom z útržků papírů ve své složce
K. Lenhart uvedl i složení svého štuku: mramorová mouka a vápno. Také je škoda, že u zprávy
není příloha s úplnou fotodokumentací, částečnou představu o stavu stropu před a po restaurování
si ale můžeme udělat díky několika fotkám ve složce o Klášterním Hradisku v SOkA Olomouc.
K další etapě restaurování následujícího roku (tedy 1968) byla zpracována další Zpráva
o opravě štukové výzdoby v okenních výklencích 453 (č. kat. 24), opět u ní chybí příloha
s fotodokumentací. Zpráva se dělí rovněž do několika oddílů, první informuje o obecné
charakteristice sálu, výzdoby a očíslovává okna. Jižní okna mají čísla 1 – 6 a číslují se od východu
k západu, severní pak 7 – 12, kdy se začínají číslovat od západu k východu. Dále se dají výklenky
rozdělit do tří skupin, které obsahují hodně podobné kompozice a motivy. Všechny výklenky zdobí
akantové rozviliny, medailony s vousatými muži a stropy výklenků pokrývají postavy apoštolů.
Podobizny apoštolů obklopují naturalistické prvky v podobě vavřínů, palmových ratolestí a
růží.454 Další oddíl popisuje techniku barokní štukové omítky. Předně uvádí nanesení jednotlivých
vrstev omítky, při kterém vzniklo následkem různé savosti materiálu množství drobných trhlin,
podobně jako na stropě. Reliéfy původně tónovali do světle okrové, ale ještě v barokní době
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Ibidem, složka Klášterní Hradisko – Zpráva o opravě štukové výzdoby na klenbě 1967, s. 5.
Ibidem, složka Klášterní Hradisko.
451
Ibidem, složka Klášterní Hradisko.
452
Ibidem, složka Klášterní Hradisko – Zpráva o opravě štukové výzdoby na klenbě 1967, s. 5
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Ibidem, složka Klášterní Hradisko – Zpráva o opravě štukové výzdoby v okenních výklencích 1968.
454
Ibidem, složka Klášterní Hradisko – Zpráva o opravě štukové výzdoby v okenních výklencích 1968, s. 1.
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barevnost změnili na světle zelenou. Pojidla barvy obsahovala organickou složku, kterou napadla
plíseň, která zapříčinila skvrnitost.455
Následující část zprávy uvádí poškození štukové výzdoby. První skupinou poškození
představují trhlinky a špatné přilnutí štuku k podkladu vzniklé různou savostí použitých materiálů.
Špatné přilnutí vyústilo na několika místech k odpadnutí štukové vrstvy, nebo i částí podkladu.
Další, tentokráte však hlubší trhliny, vznikly působením sesedání stavby. Nejvíce tyto trhliny
poškodily vrcholy nadokenních kleneb, nebo jejich rohy. Následek takového puknutí poškodil
detaily na apoštolech. Na stěnách výklenků se objevila záměrná poškození, která se projevují
poškrábáním, odmalováním, vyrýváním kreseb a symbolů. Další poškození způsobil neodborný
zásah. Po zrušení kláštera roku 1790 se sál knihovny využíval jako nemocniční pokoj, s čímž
souvisí pravidelné dezinfikování a občasné vymalování vápnem. Líčení vápnem naneslo na stěny
vrstvu vápna o síle až 5 mm. Tyto vápenné nátěry z části, značně nedůsledně a neodborně,
odstranili štukatéři městského stavebního podniku, kteří zde působili roku 1966. Násilný přístup
těchto pracovníků zapříčinil olámání mnoha detailů a umožnil odpadnout částem doposud držícím
na svém místě tím, že tyto části nijak nezpevňovali. Následně štukatéři nanesli na zdi
vápenosádrové nátěry, které pozbývaly jakoukoli účelnost. Další devastaci podlehly štuky při
demontáži dubových parapetních desek. Desky byly odstraňovány někdy před nástupem štukatérů,
ale prováděl je neodborník, který do stěn vysekal hluboké rýhy u konců desek a zničil tak větší
plochy než bylo nezbytně nutné [131].456
Poslední část zprávy hovoří o vlastním restaurování. Mnoho času a práce zabrala fáze
očišťování. V prvním kroku museli restaurátoři zpevnit odchlipující se části, pro tento účel použili
lepicí směs vápna, sádry a polyvinylacetát, ve vodním roztoku vzniklou směs aplikovali injekčními
stříkačkami do trhlin a dutin po předchozím navlhčením. Poté mohli přistoupit k čištění omítek,
až k původní barokní. Nejnáročnější krok představovalo očištění od nedávno nanesených
vápenosádrových nátěrů, které se vyznačují svou tuhostí. Pro tyto vlastnosti se čištění provádělo
za pomoci škrábání ostrými noži a kartáčováním jemnými drátěnými kartáči za mokra. Pod touto
vrstvou se místy objevovala nemocniční vápenná výmalba a mladší barokní zelený nátěr. Obojí
bylo odstraněno až na drobné vzorky zelené výmalby. Dočištění probíhalo za sucha různými
škrabkami. Při odstraňování jednotlivých nátěrů se objevily barvy, kterými v baroku zvýraznili
části apoštolů (růžové, okrové a červené tóny) a částečně také muže v medailonech (načervenalé
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Ibidem, složka Klášterní Hradisko – Zpráva o opravě štukové výzdoby v okenních výklencích 1968, s. 2.
Ibidem, složka Klášterní Hradisko – Zpráva o opravě štukové výzdoby v okenních výklencích 1968, s. 3 – 4.
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tóny). Dalším krokem vymyli restaurátoři prach usazený na výzdobě, k tomu použili pouze čistou
vodu.457
Následovala petrifikace povrchu vápennou vodou a mohlo se přistoupit k samotnému
opravování poškození. Hluboká poškození kolem vyjmutých desek okenních parapetů provedli
restaurátoři vápennou maltou, jejíž povrch ještě za vlhka zdrsnili proškrabáním, aby na něj mohli
následně nanést vrstvu jemného štuku do základní úrovně plochy ornamentů. Parapety, které ještě
zůstaly v oknech, vyjmuli, protože již trouchnivěly, nebo se prohnuly. Všechny parapety nahradily
nové, vyrobené taktéž z dubového dřeva, které v místech dotyku se zdí natřeli nitrolakem,
zabraňujícím trouchnivění a bobtnání.458 Pro doplňky výzdoby nejrůznějšího rozsahu od drobností
až po rozsáhlé pasáže, použili restaurátoři jemně prosátou mramorovou drť smíchanou s plaveným
křemenným pískem nejjemnější zrnitosti a s hašeným vápnem. K této základní směsi se podle
potřeby přidával zemitý okr pro přibarvení, nebo také sádra pro urychlení schnutí.
Tři restaurátoři si práci rozdělili, každý pracoval na čtyřech výklencích. Jednotlivé
výklenky restaurátorům přidělilo losování. K. Lenhart pracoval na výklencích s čísly 5 [132], 6
[133], 7 [134] a 8. R. Doležal 459 na místech označených čísly 3, 4, 9 a 10 a A. Rozehnal na
zbývajících označených čísly 1, 2, 11, 12. K tomuto restaurování se v archivu ve složce
K. Lenharta neuchovaly další dokumenty s nějakými informacemi, jen několik fotografií bez
doprovodného popisku.
Vápenosádrový nátěr vychází z řídké vápenné směsi. Jaké látky a v jakém poměru
obsahovala tato směs přesně, se nikde neuvádí a je obtížné ji hodnotit. Vzhledem k obtížnosti
jejich odstranění je nejspíše štukatéři namíchali tvrdší, než by bylo vhodné pro měkčí originální
štuky. Vápenná malta je založena na podobném principu, opět jde o směs vápna s dalšími látkami.
Její vhodnost závisí na adjektivech a složení originální památky. Vápenná voda vzniká smícháním
vápna s vodou, poté co se vápno usadí na dně, se odebere svrchu voda. Zpevnění vápennou vodou
je obtížné pro nutnou četnost nátěrů. Polyvinylacetát (zkratka PVAc) je syntetický polymer, který
se používá jako adhezivum ve formě emulze. Velmi často se používá jako lepidlo, různé materiály
dokáže zpevnit a tzv. síťuje a zároveň je propustný.460 Většinou se však používá při restaurování
jiných památek než kamenných a štukových. Jeho vhodnost pro zásah nedokáži posoudit.
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Ibidem, složka Klášterní Hradisko – Zpráva o opravě štukové výzdoby v okenních výklencích 1968, s. 4.
Nitro-lak je nátěr na bázi nitrocelulózy, syntetické pryskyřice a organických rozpouštědel. Vyniká rychlým
zasycháním, vysokou pevností a dobrou přilnavostí na podklad. Používá se i dnes na ošetření dřeva.
459
Rudolf Doležal st. (* 1888 † 1973) štukatér, sochař a pedagog. Rudolf Doležal ml. (* 1916 † 2002) sochař,
medailér a štukatér, in: Hastík – Maliva, (pozn. 3).
460
Jakub Havlín - Petr Kotlík - Vojtěch Spiwok - Martina Hucková, Restaurování restaurovaného pomocí enzymů,
http://www.arte-fakt.cz/dokumenty/II.konf/prispevky/06_Havlin.pdf vyhledáno 24. 3. 2015, s. 14.
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Další restaurátorské práce roku 1968

6.10.

Do konce roku 1968 K. Lenhart restaurátorsky zasáhl ještě na šesti sochách. Od této doby
se na restaurování začíná pravidelně podílet sochař Josef Stárek. Vzhledem k množství zakázek,
na nichž spolupracoval, následuje jeho krátké představení. Josef Stárek se narodil roku 1920 ve
Vídni, kde se vyučil kameníkem a následně navštěvoval sochařské kurzy uměleckoprůmyslové
školy. Do Olomouce se přistěhoval mezi léty 1947 – 50. Navštěvoval výtvarné přednášky na UP,
kde se mohl snad poprvé setkat s K. Lenhartem. J. Stárek především pomáhal s realizacemi
místním sochařům (V. Navrátil, R. Doležal, K. Lenhart, aj), ale pracoval i na vlastní tvorbě. Zemřel
roku 1996.461
V části Olomouce s názvem Nová Ulice stával sloup, na jehož vrcholu se tyčila socha.462
Nevím, proč v některých pramenech se tato socha označuje jako Barborka, když podle ikonografie
jde jasně o Pannu Marii (č. kat. 25).463 Smlouva k restaurování byla uzavřena 21. června 1968. 464
Práce se protáhly, kvůli odcizení lešení do konce listopadu. 465 Zpráva uvádí poškození sochy.
Sochu kdysi natřeli olejovou barvou, kterou restaurátoři odstranili. Celá socha se nakláněla
dopředu, měla potlučenou oblast hlavy, uraženou pravou i levou ruku a draperii místy uraženou
[135]. Architektura, na které socha stojí, vykazovala také odštípnuté a naražené části. 466 V první
řadě bylo nutné sochu vyrovnat, dochované fragmenty rukou a draperie následně osadili zpět na
čepy na příslušné místa.467 Úlomky, které se nezachovaly, museli vytesat nově z maletínského
pískovce a osadit [136]. Naražená místa zatmelili a nakonec celou sochu nakonzervovali.468 Roku
1989 byl sloup přenesen do budovy vodojemu.
Další sochu Panny Marie (č. kat. 26) obnovovala dvojice restaurátorů v Pavlovičkách.
Socha z maletínského pískovce pochází z roku 1728.469 Původně socha stávala na jiném místě, až
později ji umístili v Pavlovičkách. Smlouva k restaurování byla uzavřena 7. srpna 1968 a práce
měly skončit do listopadu.470 Socha [137] měla odražené části draperie, dva prsty na levé ruce a
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Viz Hastík – Maliva (pozn. 3), s. 129.
Sloup Panny Marie, neznámý autor, kolem 1850; ÚSKP ČR č. 15191/8-1755.
463
Ženská postava stojí se sepnutýma rukama na polokouli obtočené hadem s jablkem v tlamě a šlape na jeho
hlavu.
464
Akci měli restaurátoři (K. Lenhart a J. Stárek) dokončit do října za odměnu 4 700,- Kčs. Viz SOkA Ol., K. Lenhart
(pozn. 39), složka Nová ulice.
465
Ibidem, složka Nová Ulice.
466
Archiv NPÚ Olomouc, Nová ulice, Panna Marie, 1968.
467
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Nová ulice.
468
Archiv NPÚ Olomouc, Nová ulice, Panna Marie, 1968.
469
Socha Panny Marie, pravděpodobně od Jiřího Antonína Heinze, kolem 1728; Viz Pavlíček (pozn. 278), s. 124.
470
Výše honoráře činí ve smlouvě 8 600,- Kčs, ale ohledně ceny K. Lenhart napsal několik dopisů, ve svém návrhu
uváděl cenu 10 000,- Kčs. Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 427), složka Pavlovičky.
462

79

na hlavě zůstaly pouze otvory po původní kovové svatozáři. Spodní částí sochy probíhala hluboká
prasklina do výšky 50 cm, pravděpodobně způsobená rezivěním čepu, který sochu spojoval
s podstavcem. Nad sochou se klenul těžký železný baldachýn, který stál na železných tyčích
zapuštěných do podstavce. Působení rzi opět trhalo kámen. Zmíněné trhliny se kdysi pokusil
opravit asi nějaký zedník, který puklinu v soše rozšířil a vyplnil cihlami a maltou. Jeden roh
podstavce měl zpevnit beton, který svůj účel ale nesplnil. Jinak sochu ani podstavec v minulosti
nikdo neopravoval. Podstavec se nacházel v dehonestujícím stavu, po celém povrchu nesl známky
naraženin, odřenin a vyplavenin, měl uražené voluty a římsy, které neodborně doplnil zedník
cihlami a maltou. Restaurátoři odstranili baldachýn, do otvorů po tyčích dali přesně opracované
kamenné vložky. Celou sochu očistili a odstranili z ní zednické opravy. Velké i drobnější chybějící
části vytesali z maletínského pískovce. Spodní část sochy bylo nutno zajistit proti další korozi a
otvor vyplnit kamenem. Drobnější trhlinky, vyplaveniny a spáry restaurátoři vytmelili. Puchýře,
které se nacházely pod římsami a na hlavě, zafixovali. Nakonec celou sochu nakonzervovali
[138].471
Příští zakázkou bylo restaurování sochy sv. Floriána (č. kat. 27) na Žerotínově náměstí
v Olomouci.472 K restaurování se přistoupilo roku 1968, což dokládá smlouva ze dne 21. června.473
Sochu poškodila především voda, která způsobila vyplaveniny kamene v oblasti břicha
sv. Floriána, déle na levém koleni, pravém chodidle a na praporci zezadu. Stejná poškození
vykazovaly i vlasy andílka. Sv. Floriánovi chyběly dva prsty. Na soklu se nacházelo množství
naražených míst, také byly uraženy listy a některá místa vyplavena vodou [139]. Restaurátoři celou
sochu očistili, chybějící části doplnili pískovcovými výplněmi a naraženiny a vyplaveniny
zatmelili. Celá socha byla nakonzervována [140].474
Poslední tři restaurátorské zásahy provedli K. Lenhart a J. Stárek v části Olomouce
s názvem Chválkovice. Jako první z trojice oprav se zabývejme sochou sv. Jana Nepomuckého
(č. kat. 28),475 k jehož restaurování uzavřeli smlouvu 21. června 1968.476 Sochu z maletínského
pískovce před restaurováním pokrývala silná olejová barevná vrstva, dále se objevovaly trhliny na
draperii u levé nohy. Trhliny způsobila koroze železa. Další praskliny se rýsují v polovině sochy,
ale ty odhalilo až následné omytí. Vzadu vytvořila střela tržnou ránu. Uraženo bylo několik prstů
471

Ibidem, složka Pavlovičky.
Sv. Florián, Jan Jiří Schauberger a Václav Render, 1725, in: Pavlíček (pozn. 351), s. 67.
473
Opravné práce měli skončit v říjnu, prováděly je K. Lenhart a J. Stárek za smluvenou částku 4 500,- Kčs.
474
Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Florián, Žerotínovo náměstí, 1968.
475
Sv. Jan Nepomucký, neznámý autor, 1759 (chronogramem). Pavel Konečný – Pavel Michna (ed.), Seznam
nemovitých kulturních památek okresu Olomouc, Olomouci 1997, s. 97.
476
Práce, které zahrnovaly i obnovu architektury (fundament sochy) měly skončit do listopadu. Honorář činil
6 000,- Kčs pro oba restaurátory dohromady.
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jak na pravé, tak na levé ruce a také rameno krucifixu [141]. 477 Po očištění se objevila další
poškození a to, že hlava se kdysi urazila, ale zdařile ji opět spojili se sochou cementem. Dále se
ukázaly drobnější trhlinky na vlasech. Množství menších trhlinek, naraženin či odražených částí
vykazovaly detaily oblečení (límec, kanovnický pláštík, rocheta, alba aj.) [142], kniha i
medailonek. Z horní partie pláště trčelo pět hřebíků, které sloužily pro upevnění ozdob.
Architektura měla především odražené hrany a místy naraženiny. Restaurování začalo sejmutím
barvy, která odhalila roztržené části rochety a alby, vlivem koroze železných čepů, poškozené části
museli restaurátoři rozebrat. Všechny chybějící části doplili maletínským pískovcem. Trhliny,
naraženiny a spáry zatmelili a celou sochu nakonzervovali [143].478
Druhou sochou restaurovanou ve Chválkovicích je sv. Tadeáš (č. kat. 29).479 Smlouva
pochází také ze dne 21. června se stejnou dobou předpokládaného dokončení, listopadem.480 Socha
utržila mnohá poškození v poslední době. 481 Měla uražený nos, článek prstu na pravé ruce,
draperie a naraženiny v obličeji [144]. Také andělíčci měli pozurážené nosy, brady, rty atd.
Poškození se nevyhnulo ani architektuře, na zadní straně byla uražená část profilu římsy. Po
očištění nahradili restaurátoři chybějící části sochy maletínským pískovcem, trhliny, naraženiny a
spáry zatmelili a celek nakonzervovali [145]. Ve zprávě stojí také upozornění, že levá ruka byla
v minulosti provedena z nevhodného materiálu. 482 Nicméně zde chybí informace, zdali ruku
restaurátoři vyměnili či nikoli. Podle charakteru upozornění předpokládám, že ji na místě
ponechali.
Poslední chválkovické sousoší, tzv. Poutníka s andělem 483 (č. kat. 30) restaurovali
K. Lenhart a J. Stárek také mezi červnem (uzavření smlouvy) a listopadem (sepsání restaurátorské
zprávy).484 Poutníkovi chyběla pravá ruka [146], dříve provedena v materiálu zvaný savonier.485
Části klobouku a draperie byly utrženy a naraženy. Značné poškození utrpěl i anděl. Kromě
naraženin v obličeji a na křídlech a vyplavenin po vrstvách kamene po větší ploše sochy, měl také
poškozenou draperii, ukazováček na ruce a palec na noze mu byly nahrazeny cementovými
doplňky. Reliéfní obraz Panny Marie svatokopecké vykazoval naraženiny jak na rámu, tak na
477

Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 427), složka Sv. Jan Nepomucký.
Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Jan Nepomucký, Chválkovice.
479
Sv. Tadeáš, neznámý autor, asi 1715 – 30.
480
Smluvený honorář dosahoval výše 4 000,- Kčs.
481
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 427), složka Chválkovice.
482
Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Tadeáš, Chválkovice.
483
Poutník s andělem, J. V. Strumer, 1715 – 28, in: Pavlíček (pozn. 351), s. 156.
484
Honorář čítal 5 000,- Kčs.
485
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 427), složka – Chválkovice. – Savonier je přírodní kámen francouzského původu.
Pravděpodobně jemný vápenatý pískovec. Savonier bude asi místo, kde se kámen těží nebo těžil. – Informace
poskytnutá autorce textu korespondencí s restaurátorem L. Werkmannem 13. 3. 2015.
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samotné plastice. Architektura měla oskřípané římsoví, naraženiny a uraženiny, které místy
zakrývala olejová barva. Po očištění restaurátoři nahradili chybějící části výplněmi z maletínského
pískovce [147], naraženiny a spáry zatmelili. Celou pravou ruku poutníka znovu namodelovali a
vytvořili z maletínského pískovce. Nakonec celou sochu nakonzervovali.486
Ve všech jmenovaných restaurátorských zprávách chybí podrobnější údaje o použitých
směsích a chemických látkách, které byly v průběhu prací na sochách použity. Způsoby používané
na odstraňování olejových barev byly popsány výše, stejně jako látky, které K. Lenhart
pravděpodobně užíval ke tmelení a konzervaci. Jediné, co je možno hodnotit, a to kladně, že nové
doplňky na sochách restaurátoři prováděli vždy ve stejném materiálu, který tvoří originál. Absence
přesnějších informací se jak v těchto, tak v následujících zprávách objevuje velmi často a ztěžuje
tak vytyčený cíl tj. hodnotit restaurátorské přístupy.
6.11.

Restaurátorské práce z roku 1969
Od února 1969 se plánovalo restaurování tří soch v Bílé Lhotě. V dubnu uzavřel podnik

Dílo s K. Lenhartem a J. Stárkem smlouvu na restaurování sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého
(č. kat. 31).487 Sochy světců stojí po stranách sochy ukřižovaného Krista, vpravo od Krista sv. Jan
Nepomucký,488 vlevo sv. Florián.489 Kříž, který v době restaurování nevykazoval větší poškození,
restaurátoři jen očistili jeho povrch, sejmuli barvy a naražené hrany zatmelili.
Socha sv. Jana Nepomuckého z maletínského pískovce se ukrývala pod silným nátěrem.
Až po jeho odstranění se objevila další poškození, jako odpojení hlavy od těla pod vlivem
zkorodovaného čepu, uražený nos a otlučený kvadrátek [148]. Kříž v pravé ruce sv. Jana kdysi
prošel opravou, jeho horní a pravou část nahradili nově vymodelovanými doplňky z hořického
pískovce a upevnili na železných čepech. Čepy korodovaly a následně se materiál odtrhl.
Ukřižovaný na tomto křížku je z litiny, tedy nepůvodní. Konec pravého ukazováku a palmová
ratolest v levé ruce byly uraženy. Sutanu také zasáhlo předchozí restaurování, dole u levé nohy ji
restaurátor doplnil z hořického pískovce. Plocha draperie obsahuje četné naraženiny. Architektura
byla místy oskřípaná. Oprava probíhala postupně odstraněním barvy a nevhodných dřívějších
doplňků. K hlavě sv. Jana, po sejmutí ze sochy, restaurátoři domodelovali nos z maletínského
pískovce, pak ji osadili na správné místo. Kříži doplnili ramena z maletínského pískovce, stejně
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Archiv NPÚ Olomouc, Poutník s andělem, Chválkovice.
Restaurování mělo být hotovo do září, za honorář 15 000,- Kčs. Někdy v průběhu restaurování se restaurátoři
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Lenhart (pozn. 427), složka Bílá Lhota.
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jako doplnili i části palmové ratolesti v levé ruce. Větší uražené části jak na soše, tak na
architektuře, taktéž dotesali z kamene, jen drobnější poškození a vyplavená místa zatřeli tmelem
[149].490
Sv. Florián [150] měl naražená a uštípnutá některá místa na hlavě, praporci a hořící
budově u jeho nohou, které restaurátoři opravili doplňky z maletínského pískovce [151]. Předtím
však sejmuli barevnou vrstvu, která sochu pokrývala. Architekturu pod sochou kdosi opravil
cementem, malířským tmelem a cementovou maltou. Tyto zásahy restaurátoři odstranili, větší části
pak nahradili kamenem a spáry zatmelili. Všechny tři sochy nakonzervovali [152].491
Další sochy restaurované v roce 1969 se nachází také v okolí Olomouce. Socha Anděla492
(č. kat. 31) stojí u obce Věrovany směrem k Dubu nad Moravou. O jeho opravě se jednalo od
února, smlouva se uzavírala 10. dubna.493 Sochu zde vztyčili k poctě Panny Marie dubské, která
je znázorněna na reliéfu drženém andělem.494 Na první pohled soše chyběla celá levá část křídla
[153] a levá ruka, kterou se pokoušel kdysi opravit nějaký restaurátor nevhodným kamenem. Dále
chyběly části draperie, celé partie profilů na podstavci. Z části škody způsobily povětrnostní
podmínky působící na nevhodný kámen a zčásti je způsobilo mechanické poškození, například
stopy po střelách na hlavě a hrudi [154]. 495 Tam, kde se nacházely kovové trny, byl kámen
roztržen. Sochu i podstavec kryla fermežová barva. Po jejím odstranění se ukázala další poškození.
Trn, který spojoval sochu s podstavcem, roztrhal plintus sochy a poškodil partii nohou. Neznámý
restaurátor toto opravil čistým cementem, nadto některé partie zcela pozměnil cementovým
nánosem. Drobnější škody vyspravil malířským tmelem. Další zjištění při prohlídce stavu sochy
ukázala, že medailon držený andělem, je kovový a usazený v kamenném rámu za pomocí hřebíčků.
Medailon restaurátoři sejmuli, očistili od barev i kousků zlacení a objevili nádhernou
kovotepeckou práci v mědi [155]. Reliéf je galvanicky zlacený, znázorňuje Pannu Marii s žezlem
v pravé ruce a Ježíškem v levé ruce, nad nimi v partii rohů reliéfu se objevují nebeská tělesa slunce
a měsíc. Původní ukotvení reliéfu na kamenném podkladu zajišťovaly měděné nálitky spolu
s důmyslným zalitím olovem. Neznámý restaurátor toto odstranil a nahradil hřebíčky, kterými
v rozích prorazil reliéf a hřebíčky upevnil do vložených dřevěných kolíků.
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Restaurátoři K. Lenhart a J. Stárek se s činiteli památkové správy dohodli na vytvoření
odlitku reliéfu, který se umístí na sochu, kdežto originál uloží v kostele v Dubu nad Moravou, aby
svým nově získaným leskem nelákal zloděje. Vlastní restaurování probíhalo od očištění sochy,
namodelováním chybějících partií sochy i architektury a vyměněním zvětralých částí kamene za
nové části z maletínského pískovce [156], z něhož je vytvořena celá socha, až po ošetření
kovových čepů proti nerezivění a zatmelení drobnějších trhlin, vyplavenin a naraženin. Problém
představovalo namodelování gesta levé ruky, kterou kdysi opravil jiný restaurátor a nejspíš
pozměnil gesto. Dotazování starších obyvatel nepomohlo, a tak K. Lenhart a J. Stárek ponechali
gesto ruky stejné, jen ji provedli nově od poloviny předloktí k prstům v maletínském pískovci.
Posledním krokem bylo nakonzervování sochy [157].496
Ještě jinou zakázku na restaurování získala dvojice restaurátorů v obci Blatec. Záměr pro
tuto práci také pochází z února a podobně jako předchozí zakázka, také tato smlouva se uzavírala
10. dubna.497 Socha sv. Linharta498 (č. kat. 33) vznikla z maletínského pískovce.499 Restaurátorská
zpráva uvádí zjištěná poškození v osmi bodech. Hned při prvním pohledu socha stojící na mezi
vykazovala značné nahnutí na svou levou stranu a schody vedoucí k ní byly rozbité, rozestouplé
s pozuráženými rohy. Architektuře se olámaly rohy a v plochách se objevila vyplavená místa. Na
soše v hlubších rýhách draperie ulpěly silné vrstvy barvy. Hlava není původní, a navíc se uvolnila
ve svém usazení, které zajišťoval bílý tmel. Obličej světce měl uražený nos, obočí a vyplavené
vousy [158]. Pravá ruka se urazila v zápěstí i s kusem draperie, draperie také chyběla od ramena
až k lokti této ruky. Levá ruka postrádala tři prsty a kniha, která spočívá na této ruce, měla
oskřípané rožky. Draperie na celé ploše byla místy naražena nebo uskřípnuta. Levou nohu zasáhla
střela a střevíc někdo kdysi renovoval, ale ne příliš kvalitně. Při restaurování musely být schody
rozebrány [159], aby restaurátoři mohli narovnat sochu a opětovným složením schodů zlepšit její
statiku. Celou sochu restaurátoři vyčistili a odstranili zbytky barev, naražená místa nahradili
pískovcovými vložkami. Obličej sochy domodelovali z pískovce, celou hlavu pak lépe upevnili a
spáru přizpůsobili [160]. Pravá ruka musela být znovu namodelována z pískovce a osazena, stejně
jako prsty levé ruky a rožky knih. Díru po střele v levém stehně vyplnili pískovcovou vložkou.
Špičku střevíce doplnili z maletínského pískovce. Všechny spáry na soše i schodech zatmelili.
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Staré bílé tmely barevně přizpůsobili celkové barevnosti sochy. Na závěr nanesli konzervační
prostředky.500
Poslední sochou restaurovanou tento rok byl sv. Jan Nepomucký 501 v obci Slavonín
nedaleko od Olomouce. Dokumenty, podobně jako u předchozích akcí, dokládají plánování prací
od února, smlouvu z dubna a dokončení restaurování plánované do září. Sv. Jan Nepomucký (č.
kat. 34) je vytvořen z maletínského pískovce.502 Socha vykazovala také podobná poškození jako
předchozí sochy. Otlučená a vyplavená místa na různých částech celé sochy a architektury.
Například na tváři [161] a na povrchu draperie odplavené části kamene, uražený pramen vlasů,
nos, jeden prst na každé ruce, biceps levé ruky a rohy architektury. Ani střely se soše nevyhnuly,
jedna zasáhla spánek světce. Oprava probíhala už tradičně očištěním barev z hlubších rýh draperie,
doplněním chybějících částí (prsty, ramena kříže, atd.) v maletínském pískovci, drobnější
vyplaveniny, trhliny a spáry byly zatmeleny [162]. Architekturu taktéž restaurátoři doplnili
pískovcovými vložkami, především hrany a rohy a taktéž zatmelili. Celek nakonzervovali proti
rychlému chátrání.503
Podobně jako u minulé podkapitoly nemohu nijak podrobně hodnotit kvalitu
restaurátorské práce, jelikož ve zprávách neuvádějí žádné konkrétní prostředky, ani jejich složení.
Poprvé K. Lenhart zasahoval také do základny pod sochou, ale možné vzlínání vody a následné
zasolování neřeší, tato problematika je uvedena již výše. Pro kamenné vložky, které do
originálních soch vkládali, vždy volili původní zdroj kamene, tedy maletínský pískovec. Tento
postup je v souladu se všemi památkářskými nařízeními.
6.12.

Restaurátorské práce z roku 1970 v Dubu nad Moravou a v Šumperku
K prvním třem restaurátorským zásahům (sv. Jan Nepomucký, sv. Ivo a sv. Josef) došlo

v blízkosti Dubu nad Moravou, smlouva se uzavírala 15. července 1970 a všechny práce měly být
hotové do konce října. Socha sv. Jana Nepomuckého 504 (č. kat. 35) byla poměrně dobře
zachovalá.505 Nicméně některé části například nos měl kdysi doplněn cementem na místo kamene.
Po celé ploše se objevovaly naraženiny. Silnější zásah nějakým předmětem napraskl kámen
v oblasti pravého spánku. Několik pramenů vlasů bylo uraženo stejně jako některé části draperie
a především kanovnický pláštík [163]. Úplně chyběla soška andělíčka, po kterém zbyla jen část
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ruky u světcova levého kolena blízko knihy. Architektura vykazuje taktéž naraženiny a odražené
kousky volut, konzol a hran, některé dokonce i uvolněny ve spárách. Sochu restaurátoři zbavili
cementového nánosu, chybějící části doplnili novými, vytesanými z maletínského pískovce. Tmel
použili na naraženiny, spáry a uskřípnutá místa. Na celou sochu [164] nakonec nastříkali vápenný
hydrát506 (popsaný v kapitole 6. 4.).
Druhou sochou restaurovanou v Dubu nad Moravou byl sv. Ivo

507

(č. kat. 36)

z maletínského pískovce. Hlava se kdysi urazila a nově ji nasadili dosti neorganicky a nevhodně.
Levou stranu obličeje až k hrudi v téže době domodelovali cementem. Stejně jako levou ruku,
která v době zásahu K. Lenharta a J. Stárka již chyběla [165]. Všechny vrstvy oděvu sv. Iva utrpěly
značné naraženiny, povrch kamene rozrušila voda a některé části zvětraly. Spodní část kamene
sochy (asi 36 cm) nahradili kdysi novějším maletínským pískovcem. Voluty, rožky a hrany
architektury se časem částečně odrolili, nebo je někdo urazil. Hlava, ruka a větší uražené plochy
byly znovu namodelovány z maletínského pískovce a osazeny na svá místa [166]. Drobnější
poškození, trhlinky a spáry restaurátoři zatmelili. Podobně postupovali i na soklu, kde taktéž větší
části doplnili vložkami z pískovce a menší poškození spravili směsí tmelu. Pro konzervování
sochy opět použili vápenný hydrát.508
Poslední sochou z trojice opravovaných soch je sousoší sv. Josef (č. kat. 37).509 V době
opravy socha vykazovala značný stupeň devastace. Hlava sochy pukla následkem koroze
železného čepu, nadto ji voda vyplavila povrchovou vrstvu kamene a něco ji potlouklo. Pravé ruce
chyběly tři prsty a měla otlučenou i část blízké draperie. Levá ruka se urazila i s částí předloktí.
Voda smyla povrchovou vrstvu formy pravé nohy nad nártem. Házení kamení zanechalo na soše
mnoho naraženin a urazilo některé části po celém těle světce. Dítě v náručí sv. Josefa mělo
prasklou hlavu v temeni od železného čepu svatozáře. Povrch sochy dítěte více vystavený dešti
vykazoval vymytí a rozrušení. Prstíky na noze chyběly úplně. Kříž, který dítě drží, postrádal dvě
ramena a měl rozrušený povrch. Andílkovi na levé straně chyběla pravá ruka, která se odtrhla
vlivem železných čepů. Trhlina se objevila mezi hlavou a krkem. Po těle andílka se nalézaly mnohé
naraženiny, potlučeniny a na místech vystavených dešti rozrušení vodou. Jeho bříško kdosi
vyspravil cementem. Forma celé levé ruky byla značně ohlazena vodou až ke konečkům prstů,
které se jejím vlivem odrolily. Povrch pravé i levé nohy značně vymyt. Levá navíc nesla několik
cementových výsprav a pod kolenem byla nárazy a vymýváním velmi narušena. Restaurátoři se
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domnívali, že tento andílek byl k soše doplněn později, jelikož zakrývá světcovu pěkně
modelovanou nohu. Hlavičky andílků po pravé straně světce měly trhliny způsobené nárazy a
jejich povrch se začal rozkládat. Architektura nesla stopy podobného poškození jako socha,
především místy oštípané rohy, římsy a hrany výzdobných prvků. Oblouk nad kartuší byl
nevhodně opraven cementem. Restaurátoři všechny chybějící části namodelovali a doplnili
maletínským pískovcem. Cementové výspravy sejmuli a nahradili pískovcovými vložkami.
Všechny naraženiny a pohmožděné partie ať už vodou, či po zásahu kamenem pečlivě zatmelili,
především proti vlivu vody [164]. Celé sousoší nastříkali konzervačním roztokem.510
Další zakázka na restaurování pocházela ze Šumperka, kde K. Lenhart spolu s J. Stárkem
opravovali tři evangelisty (sv. Lukáš, sv. Marek, sv. Matouš). Všechny dochované zprávy
pocházejí z října 1970. Později ke zprávám A. Rozehnal roku 1986 dopsal poznámku, že
restaurátoři zaměnili určení sv. Lukáše a sv. Matouše, záměnu poznal díky atributům. První popis
náleží k soše sv. Matouše 511 (č. kat. 38) provedeného v maletínském pískovci. Na hlavě byl
nejvíce poškozený nos, dolní ret a vousy jak pod nosem, tak dále v plnovousu, i ve vlasech měl
mnoho uražených, nebo naražených částí [168]. Na pravé ruce se urazil ukazováček, kloub
malíčku a dlaň, potlučeniny vykazovala draperie rukávu. Drobnější naraženiny se objevily na levé
ruce, draperii a knize, kterou evangelista drží. Obě nohy chyběly i s částí plintu. Po levé straně
evangelisty stojí okřídlený člověk,512 který měl uražený nos, ret a prameny vlasů po celé hlavě.
Chyběly mu prsty u levé nohy, pravé koleno a část levého křídla. V popisu průběhu restaurování
nejsou uvedeny žádné podrobnosti. Pouze, že sochu restaurátoři zbavili nátěru, větší chybějící části
doplnili maletínským pískovcem a drobnější poškození zatmelili [169]. Pro konzervování opět
použili vápenný hydrát.513
Socha sv. Lukáše514 (č. kat. 39) z maletínského pískovce nesla před restaurováním na
svém povrchu mnoho různých naraženin a uražených částí [170]. Mimo to měla uraženou pravou
ruku v předloktí a na levé ruce chyběla značná část prstové oblasti i s kusem rozevřené knihy.
Všechny chybějící partie restaurátoři doplnili vložkami z maletínského pískovce [171]. Ze
stejného materiálu i nově namodelovali levou a pravou ruku. Při modelování se opírali o starší

510

Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Josef, Dub nad Moravou.
K. Lenhart a J. Stárek evangelistu určili jako sv. Lukáše; Sv. Matouš, J. M. Scherhauff, 1766, ÚSKP ČR č. 208813/81267.
512
Atribut je v restaurátorské zprávě označen nesprávně jako anděl. Okřídlený člověk je atributem sv. Matouše.
513
Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Lukáš/Matouš, Šumperk (R-D55).
514
Chybě označená v dokumentech jako sv. Matouš; Sv. Lukáš, J. M. Scherhauff, 1766, ÚSKP ČR č. 208813/8-1268.
511

87

fotografie soch z místního muzea. Drobnější poškození zatmelili a nakonec celou sochu přestříkali
vápenným hydrátem.515
Poslední z trojice restaurovaných soch evangelistů je sv. Marek516 (č. kat. 40), tentokrát
správně určený. Před restaurováním se celá socha nacházela ukrytá pod barvou. Největší
poškození se nacházela na hlavě, uražený nos, kus temene hlavy provázené dalšími naraženinami
[172]. Další části sochy byly pouze naražené, nebo její menší části odražené, jako například rožky
knihy, klouby na rukou a draperie. Restaurátoři doplnili chybějící partie maletínským pískovcem,
menší poškození zatmelili [173] a závěrem na sochu aplikovali vápenný hydrát.517
Všechny restaurátorské zprávy začínají být kratší a kratší. Z jejich obsahu jde vyčíst čím
dál tím méně informací o použitých látkách. Také popis poškození někdy restaurátoři uvádí jen
velmi stroze. Opět jediné, co lze hodnotit je používání pískovcových vložek a doplňků ze stejného
lomu, ze kterého pochází originální socha a konzervování vápenným hydrátem, obojí popsáno a
zhodnoceno výše v textu.
6.13.

Restaurátorské práce z roku 1971
Restaurátorský zásah potřeboval Mariánský sloup518 v Uničově (č. kat. 41). K. Lenhart

spolu s J. Stárkem opravili celkem jedenáct andělíčků a čtyři reliéfy. Sloup vytvořil J. J. A. Heinz
mezi léty 1729 – 1743 z maletínského pískovce.519
Andělíčci měli doplňky ze staršího restaurování provedeny z umělého kamene,
především končetiny, křídla a detaily obličeje. Další poškození představovaly především uražené
prsty, končetiny, vlasy, části draperie, rohy soklů a hrany kartuší na nich. Povrch kamene byl
rozrušen působením vody. Některé sokly pukly a vyžadovaly větší pozornost restaurátorů [171].
Restaurování opravilo rozrušený povrch tmelem, chybějící části restaurátoři nově namodelovali
z maletínského pískovce a zatmelili spáry [172].520
Na Mariánském sloupu dále restaurovali čtyři reliéfy. První reliéf znázorňující město
Uničov nesl známky letitého působení vody v horizontálách. Dále byly uvolněné, nebo vydrolené
spáry a odštípnuté kousky v plastice budov, stuze s písmem, draperii a kartuši. Přilehlé reliéfy
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světců vykazovaly drobnější vyplaveniny v ploše. Všechna poškození restaurátoři opravili
tmelem. Druhý restaurovaný reliéf zobrazuje zjevení Panny Marie sv. Sarkandrovi. Na reliéfu
chyběly části křídel andělů, brada Panny Marie a hlava holubice. Poškození vodou se reliéfu také
nevyhnula. Přilehlé reliéfy světců a ornamentů jevily narušení v základní ploše figurální části a
další drobnější naraženiny a uvolnění spár. Uražená místa restaurátoři nahradili doplňky z
pískovce a ostatní poškození opravili tmelem. Reliéfní deska s písmem měla poškozenou základní
plochu, hlavně v levé části. Přilehlé reliéfy světců vykazovaly drobnější naraženiny. Vydrolená,
vyplavená a naražená místa restaurátoři zatmelili. Písmo domodelovali a spáry nově zatmelili. Na
reliéfu, kde se Kristus zjevuje sv. Sarkandrovi, se objevily horizontální vyplaveniny v základní
ploše, ale i na dalších místech obrazu reliéfu [176]. Větší části K. Lenhart spolu s J. Stárkem
doplnili kamenem, menší poškození spravili tmelem [177]. Okolní reliéfy zobrazující světce a
ornamenty poškodila voda a restaurátoři je opravili tmelem. Vyspravená a upravená místa všech
míst, kterých se restaurování andílků a reliéfů dotklo, přestříkali restaurátoři nakonec vápenným
hydrátem.521
Další restaurátorský zásah dvojice Lenhart – Stárek se odehrál v Rokytnici u Přerova, a
to na soše sv. Františka Xaverského522 (č. kat. 41). Socha stojí na sloupu, sloup drží sokl s reliéfy
a od něj dolů vedou tři schody. Schody byly rozsedlé, s různě širokými spárami. Sokl porušilo
především působení vody, a to až na jeho základní plochy reliéfů a písma. Vlastní sloup byl značně
povrchově rozrušen. Základ pod sochou tvořily cihly, které už neměly svou pevnost. Celý základ
byl uvolněný, a proto se sloup kymácel dozadu a na bok. Schody restaurátoři očistili a pod
podstavec vpravili cement, aby celou sochu upevnili v základu, pak schody znovu osadili. Reliéfy
na soklu zasáhlo především poškození vodou a některé části se odštíply. Sloup nesl také stopy po
vymývání vodou, ale větší poškození vykazoval v místě nadstavení, kolem svorníků, kde zvětral
a snad ho narušilo také dřívější mytí louhem. Povrch akantové hlavice vykazoval značně rozrušený
povrch a některé menší části výzdoby se odštíply. Světec měl kdysi uraženou hlavu, čemuž
nasvědčovala cementová spára. Pravá ruka držící kříž vlivem rezu pukla a urazila se [178]. Rez
způsobila železná svorka mezi ramenem a loktem. Ostatní části sochy vykazují jen běžné vymyté
a uštípnuté partie. Na podstavci restaurátoři doplnili z pískovce uražené rožky a tmelem
domodelovali reliéfy i písmo. Do sloupu kolem svorníku vložili pískovcové vložky, drobnější
vymyté části zatmelili. Tmel také použili při opravě ornamentu hlavice sloupu, větší části
například římsy doplnili pískovcem. Poškození na samotné soše vyčistili a zatmelili. Chybějící
části draperie restaurátoři namodelovali z pískovce a zatmelili. Pravou ruku, zcela chybějící, nově
521
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provedli v pískovci a spáry zatmelili [179]. Modelace nové ruky příliš nesouzní se zbytkem
barokní sochy, tento nedostatek naštěstí větší odstup neumožňuje spatřit. Nakonec celou sochu
nakonzervovali.523
Velkou zakázkou na restaurování bylo šestero zastavení, vedoucí ze Samotišek na
sv. Kopeček u Olomouce.524 Smlouva na tuto zakázku se uzavřela 27. dubna. 525 Šest zastavení se
skládá ze sloupů, na kterých jsou sochy zobrazující Madonu, klečícího Krista, sedícího Krista,
Krista u sloupu, Krista nesoucího kříž a ukřižovaného Krista. Všechny sochy byly vytvořeny
kolem roku 1678- 89.526 V archivu NPÚ restaurátorské zprávy seřadili asi náhodně, nicméně jejich
řazení bude následovat i popis níže.
Socha Krista nesoucího kříž 527 (č. kat. 42) vytvořil neznámý autor z maletínského
pískovce. Socha stojí na hlavici sloupu a sloup spočívá na soklu, ke kterému vedou dva schody.
Schody se uvolnily ze svorek a pokroutily se, také jejich rohy byly uraženy. Podstavec měl také
uražené rohy, hrany a vydrolené plochy. Svorky spojující sloup s patkou byly zaneseny na povrchu
a přetřeny hrubším cementem. Kartuše na dříku sloupu nese stopy vymývání vodou. Okruží pod
hlavicí sloupu se místy rozpadalo. Hlavice sloupu vykazovala mnoho rozrušených míst jak
v plochách, tak v profilech. Socha měla také mnoho rozrušených míst a navíc ji chyběl na levé
ruce prostředníček a ostatní konečky prstů se drolily [180]. Uvolnilo se spárování mezi sochou a
architekturou. Základní desku pod sochou restaurátoři vyrovnali a doplnili narušená místa.
Poškození na soklu a sloupu opravili tmelem a větší části pak pískovcovými doplňky. Ze svorek u
patky sloupu sejmuli cementovou vrstvu, svorky opatřili nátěrem proti korozi a zatřeli je
pískovcovou směsí. Hlavice sloupu byla ve všech svých poškozeních buď přemodelována
pískovcovou směsí, nebo doplněna pískovcem. Podobný postup restaurátoři použili i na sochu
samotnou, z pískovce vytesali prostředníček a některé větší kusy, ostatní domodelovali
pískovcovou směsí [181]. Uvolněné spáry znovu zatmelili a celou sochu nakonzervovali.528
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Druhá socha z Šestera zastavení v archivu NPÚ zobrazuje ukřižovaného Krista se
sv. Máří Magdalénou529 (č. kat. 44). Schod i podstavec vykazují poškození vodou v plochách a
odštípnuté hrany a rohy. Do dříku sloupu byly zapuštěny svorky, které nevhodně kdysi přetřeli
hrubším cementem. Kromě toho sloup vymývala voda a zůstali na něm stopy po stékání. Voda
působila také na hlavici sloupu, z níž vyplavila některé detaily. Hlavice sloupu měla také
naraženiny a uražené části. Sochu Marie a její uštípnuté kousky draperie kdosi vyspravil
cementem. Na čele sochy zůstala stopa po železném čepu, který nesl svatozář [182]. Kristus měl
po těle různé uštípnuté kousky kamene a na levé ruce procházela trhlina od ramene a lokte skrz
kříž. Veškerá drobnější poškození, ať už vytvořené erozí vody nebo uštípnutím, restaurátoři
zatmelili. Větší plochy chybějícího kamene nahradili pískovcem. Svorky ve dříku sloupu natřeli
proti korozi potom, co z něj odstranili cement. Čep z hlavy Marie vyjmuli a díru vyplnili
pískovcovou vložkou [183]. Trhlinu na levé ruce zpevnili svorkou, kterou opatřili nátěrem proti
korozi. Všechny ošetřené svorky poté zatřeli tmelem. Poslední krok spočíval v nakonzervování.530
Další zastavení znázorňuje sedícího Krista, jako Ecce Homo531 (č. kat. 44). Socha vesměs
vykazuje stejné poškození jako předchozí, tedy četné vyplaveniny, naraženiny, zborcenou
základní desku a uštípnuté hrany. Na sloupu se opět objevovaly nevhodně zacementované svorky.
Na levé noze nad kotníkem měl Kristus trhlinu a chyběly mu prsty levé ruky [184]. Oprava se
soustředila v první řadě na vyrovnání základní desky, dále na doplnění větších chybějících částí
maletínským pískovcem a drobnější poškození byly přetmeleny [185]. Cement ze svorek
restaurátoři odstranili, svorky natřeli proti korozi a zatmelili. Nakonec sochu, sloup a podstavec
nakonzervovali.532
Čtvrtá část dokumentu k restaurování Šestera zastavení hovoří o soše Krista u sloupu533
(č. kat. 46). Sochu vytvořil neznámý autor z maletínského pískovce. Restaurátoři nalezli na soše
množství naraženin, vyplavenin a uražených míst, jako na předchozích, ale závažnější problémy
představovaly trhliny a korodující železné svorky. Svorky měly zpevňovat samotný sloup u jeho
patky, pravou nohu ve výši kotníku a pod kolenem a sloup, o který se opírá postava Krista. Vlivem
rezivění železa měly svorky účinek přesně opačný oproti původnímu záměru. Železný čep držel
Kristovu svatozář nad hlavou, ale také vlivem koroze odloupl kus hlavy, kterou předchozí zásah
opravil umělým kamenem. Celá socha vlivem trhlin byla značně nestabilní, a proto při předchozím
529
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restaurátorském zásahu dostala socha dozadu dvě kované železné vzpěry [186]. K. Lenhart spolu
s J. Stárkem zpevnili stabilitu sochy pískovcovými vložkami umístěnými do dolní části sloupu, o
který se Kristus opírá a do nohou Krista, kterému domodelovali také chybějící prsty. Spáry kolem
nově vložených doplňků přetmelili. Vyjmuli kovové vzpěry [187], jednu z nich použili k zvýšení
stability vztyčením ve středu sochy pod povrchem pískovce. Čep z hlavy Krista vyňali a zaplnili
pískovcovou vložkou. Další pískovcové vložky použili na poškozeních na sloupu držícím sochu.
Menší poškození opět zatmelili, popřípadě domodelovali drobné odraženiny. Svorky, které
pokrývala cementová směs, odhalili a natřeli nerezivějícím nátěrem a přetmelili. Sochu
nakonzervovali.534
Předposlední socha z šestice představuje klečícího Krista535 (č. kat. 47), označovaný jako
Kristus na Olivetské hoře, z maletínského pískovce. Socha má podobná poškození, jako předchozí.
Opět mnoho vyplavených, uštípnutých a odrolených míst. Navíc hlavici sloupu zasáhla střela a do
draperie mezi nohami někdo vrazil skobu, která rezivěla a rozrušila kámen. Sloup sochy se snažil
kdosi opravit, tím že zatřel svorníky cementem a okruží na dvou místech doplnil taktéž
cementovou směsí. Ruce Krista se uvolnily na čepu a oddělily se od sochy. Spáry nedržely pevně
[188]. Restaurátoři nahradili větší chybějící části pískovcem. Hrubé omazání cementem odstranili
a znovu zatmelili. Uvolněné ruce z čepu znovu upevnili [189]. Drobnější poškození zacelili
tmelem, hlavici sloupu přemodelovali pískovcovou směsí. Uvolněné spáry zatmelili, vyčnívající
svorky ošetřili proti korozi a nakonzervovali celou sochu.536
K soše Panny Marie Svatokopecké537 (č. kat. 48) vedou dva schody, socha stojí na
sloupu, pod kterým je podstavec. Poškození sochy představovaly především uštípaná, vydrolená,
vyplavená místa a drobné trhliny. Železné čepy a svorky vpravené do kamene způsobily jeho trhání
mezi patkou a sloupem, na hlavě Marie od kovové koruny a na Mariiných zádech [190]. Předchozí
restaurování zanechalo na soše části cementu na svorkách na hlavici sloupu, část hlavy Ježíška,
kterou cementem domodelovalo a v menším množství zůstal i v dalších částech sochy. Větší části
chybějící na schodech, podstavci, sloupu, draperii a těle sochy byly nově doplněny pískovcem.
Náročnější zásah si vyžadovala hlava Panny Marie, kterou K. Lenhart a J. Stárek rozebrali [191],
doplnili pískovcovými vložkami a znovu osadili na nerezivějící čep [192]. Veškeré cementové
zásahy odstranili, železné části natřeli proti korozi a zatmelili, hlavičku Ježíška doplnili
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pískovcem. Drobnější poškození doplnili tmelem, stejně jako trhliny a spáry. Nakonec celou sochu
nakonzervovali.538
Bohužel ani poslední zmíněné restaurátorské zprávy nemění trend předchozích a opět
neprozrazují o zásazích žádné podrobné informace. Znovu restaurátoři používali pro kamenné
doplňky vhodný typ pískovce. Opět přistoupili i k zásahům na základnách sloupu a schodech
vedoucím k nim, ale v žádném dokumentu restaurátoři neuvedli, jestli zde byl problém se
vzlínající vodou a případná opatření proti jejímu působení.
6.14.

Restaurování na Bělidlech a v Křelově roku 1972
Socha Panny Marie – Immaculata 539 (č. kat. 49) je vytvořená neznámým autorem

z maletínského pískovce a nachází se v Olomouci na Bělidlech. Socha měla před restaurováním
hlavu oddělenou od zbytku těla. Na hlavě chyběla brada a pentle. Ruce předchozí restaurování
doplnilo cementovou směsí [193]. Tělo sochy se roztrhlo na několik dílů a draperie se místy
urazily. Sochařsky pojatý sloup měl uštípané hrany hlavice, kanelaturu i další výzdobné prvky a
na jeho patku kdosi nanesl „umělou hmotu“, tím se pravděpodobně míní umělý kámen. Podstavec
se vertikálně roztrhl, měl oskřípané hrany a schody spolu se základní deskou byly rozsedlé.
Restaurátoři tedy sochu rozebrali a řádně scelili za pomocí svorek, svorky na povrchu zapustili
hlouběji do materiálu. Hlavu následně usadili na tělo, doplnili bradu a pentle z maletínského
pískovce, stejně jako ruce [194]. Pískovcovou směs použili při opravách drobnějších poškození
sochy i soklu, na plastické výzdobě sloupu a také na soklu a schodech. Posledním zásahem
restaurátorů bylo konzervování.540
Sv. Jan Nepomucký (č. kat. 50) stojící v poli poblíž Křelova541 vyžadoval restaurování
roku 1972. Pravděpodobně už mnohem dříve byl v devastovaném stavu, protože socha pochází
z roku 1945 od V. Hořínka, jako kopie originálu. Sokl nese vročení 1707 a tvoří ho maletínský
pískovec. Na sochu a sloup byl použit bohánecký pískovec, ale patka a hlavice sloupu je vytvořena
z hořického pískovce. Světci chyběla hlava [195], na ní se otloukly detaily obličeje i celá pravá
tvář a potlučený měl také kvadrátek. Další poškození tvořila četná uražená místa, naraženiny a
někde vyplaveniny. Na podstavci chyběly rohy, hrany a některé profily. Restaurátoři na hlavu
doplnili detaily z maletínského pískovce, následně hlavu přesně osadili na tělo sochy [196].
Poškození podle velikosti buď nahradili pískovcem, nebo doplnili pískovcovou směsí. Podstavci
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Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení – Madona.
Sloup Panny Marie – Immaculata, neznámý autor, polovina 18. století, in: Pavlíček (pozn. 351), s. 68.
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dotesali chybějící rohy, hrany a profily pískovcem, drobnější poškození zatmelili. Dále přetmelili
spáry a světlá, nově doplněná místa napatinovali, poté celou sochu nakonzervovali.542
6.15.

Restaurování sloupu Nejsvětější trojice od roku 1972 až do roku 1974
První etapa restaurování sloupu Nejsvětější trojice zahrnovala šest soch s podstavci, tři

reliéfy a tři kartuše. Památka vznikla mezi lety 1716 – 1752 z maletínského pískovce, autoři soch
jsou V. Render, O. Zahner a F. Scherhauf. 543 Sloup už prošel několikerým restaurováním, které
opravovalo poškozené části různými způsoby, ne všechny se v roce 1972 a později považovaly
ještě za správné, a tak je další restaurování rozdělené do několika etap, které proběhlo pod vedením
K. Lenharta mezi lety 1972 - 1975 odstranilo a nahradilo novými technikami.
První etapa restaurování se započala roku 1972. 544 Následující odstavce popisují
jednotlivá poškození.545 Socha sv. Anny (č. kat. 51) si z předchozího restaurování odnesla asfaltem
zalité drobné trhlinky po celém těle [197, 198]. Z umělého kamene ji doplnili zápěstí a palec pravé
ruky a také draperii nad levou nohou. Na břiše měla díru po zvedáku zalitou cementem. Nová
poškození se projevila na draperii odštípnutými kousky, vyplaveninami a chyběl roh knihy. Plintus
se zepředu urazil tlakem koroze svíracího kruhu. Podstavec měl uštípnutou nebo vymytou profilaci
volut a říms.546
Na soše sv. Jana Křtitele (č. kat. 52) po předchozím restaurování zůstaly z umělého
kamene tři prsty pravé ruky a na levé ruce biceps, zápěstí a podpaží. Dále také cementem zaplněná
díra na břiše [199, 200]. Socha měla mnoho trhlinek na hlavě a místy i na soše a také oskřípaný
oděv. Ovečce u nohou světce chyběla pravá strana čumáku a na těle měla drobné naraženiny.
Plintus sochy s prsty levé nohy sv. Jana byl uražen. Sokl měl rozrušené plochy, římsy uštípnuté a
voluty oskřípané a vymyté.547
Socha sv. Marka (č. kat. 53) měla uražené části levého ramene [201, 202], roh knihy,
pramen vlasů na pravé straně hlavy a také římsy a voluty na podstavci. Z umělého kamene, po
předchozím restaurování, jí zůstala draperie na pravém boku a palec levé nohy. Další poškození
se objevovala na hlavě v podobě trhlinek, nad levým kolenem díra po střele a rozrušený sokl.548
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Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Jan Nepomucký, Křelov.
Ibidem, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972.
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Smlouva na šest soch a tři reliéfy pochází z června 1972, in: SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Trojiční sloup.
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Restaurátorský zásah byl u všech soch dosti podobný, a proto nenásleduje u každé sochy zvlášť, ale je mu
věnován odstavec před započetím další etapy restaurování z roku 1973.
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Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972.
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Ibidem, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972.
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Socha sv. Vavřince (č. kat. 54) vykazovala větší poškození. Předchozí restaurování na
soše zanechalo po celém těle množství trhlinek zalitých asfaltem. Dále z umělého kamene
domodelovaný nos, levou část poprsí a prostředníček levé ruky [203, 204]. Nos prasknul vlivem
koroze čepu, podobně se rozlámal i prostředníček. Nová poškození způsobila voda mezi límcem
a poprsím na levé straně, kde kámen vyplavila a rozdrolila. Pravé ruce chybí palec, který se
odlomil. Mnoho z draperie se odlomilo, jak v přední části, tak vzadu i po stranách. Sokl opět
rozrušen, vyplavené a oštípané voluty.549
Sochu sv. Josefa (č. kat. 55) také potkalo zacelování trhlinek tekutým asfaltem při
minulém restaurování [205, 206]. Z umělého kamene byla sv. Josefovi domodelována levá ruka a
Ježíškovi levý palec na ruce. Ježíšek měl po těle drobné trhlinky. Světci chyběl palec na noze a
draperie se oštípala. Plochy soklu a voluty opět poškodila vodní eroze.550
Socha sv. Vojtěcha (č. kat. 56) měla mnoho trhlinek zalitých asfaltem z předchozího
restaurování. Z doby toho zásahu pochází i cementem zacelené díry na levé straně prsou a v pase.
Z umělého kamene domodelovali kdysi dvě části draperie kolem levého kolena [207, 208]. Nová
poškození vykazoval uražený pramen vlasů a uražená draperie za knihou. Plintus se vlivem pnutí
koroze roztrhl a plochy soklu i s volutami byly rozrušené.551
Další součástí restaurování byly tři reliéfy [209, 210, 211]. První reliéf představující Víru
(č. kat. 57) poškodila především stékající voda, ale měla i oštípané a uražené části. Druhý reliéf
zobrazující Naději (č. kat. 58) vykazuje podobná poškození jako reliéf s Vírou. Poslední reliéf
s vyobrazením alegorie Lásky (č. kat. 59) měl více poškození. Kromě vyplavenin a uraženin se
uvolnila kamenná vložka na pravém prsu zobrazené figury a na levé ruce se jí odštípl malíček.
Voluty okolo reliéfu opravilo předchozí restaurování umělým kamenem. Kartuše mezi reliéfy
opravil zmíněný dřívější zásah cementem, ale při průzkumu K. Lenharta a J. Stárka měli oštípané
a pozurážené rohy.552
Samotný restaurátorský zásah K. Lenhart a J. Stárka začal očištěním soch a reliéfů.
Následovalo odstranění umělého kamene a cementových nánosů. Stejně tak odstranili i asfaltové
vrstvy na trhlinkách, které dál čistili a následně přetmelili. Chybějící části doplnili z maletínského
pískovce, drobnější poškození zatmelili. 553 Ruce a podstavce u sv. Josefa a sv. Vojtěcha doplnili
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až po zimě, tedy roku 1973, kdy prověřili také trvanlivost tmelení. 554 Předpokládá se, že
k nakonzervování soch došlo buď už na konci roku 1972, nebo počátkem roku 1973, ale žádné
dokumenty to nepotvrzují.
Přesto, že zprávy opět nepodávají podrobné svědectví o užitých technikách, je možné
hodnotit nejen správnost doplňků provedených z maletínského pískovce, ale i správný postoj
k asfaltu použitému na sochách, o kterém se text zmiňuje již výše. Odstranění asfaltu a vyplnění
prasklin příhodnějším tmelem.
Následující rok 1973 se pokračovalo v restaurování, které zahrnovalo šest podstavců
(č. kat. 60) pod sochami ve třetím patře sloupu. Tyto sochy představují sv. Jana Křtitele, sv. Annu,
sv. Jáchyma, sv. Josefa, sv. Vavřince a sv. Jeronýma. Poškození jejich podstavců není nutné dlouze
popisovat, povětšinou šlo o uražené rohy, římsy, voluty a další části výzdoby, o vyplavení a
vydrolení některých částí a různé naraženiny a oskřípaná místa [212]. Restaurování zahrnovalo
doplnění větších kusů výzdoby maletínským pískovcem, oprava drobných částí proběhla s pomocí
tmelu. Světlá místa napatinovali a celé podstavce nakonzervovali [213].555
K dalšímu restaurování se K. Lenhart a J. Stárek zavázali v lednu 1973.556 Podle smlouvy
patří tato část ještě do první etapy a týká se šesti soch.557 První je socha sv. Cyrila (č. kat. 61),
kterou také už zasáhlo předcházející restaurování. To umělým kamenem domodelovalo špičku
mitry, levou ruku v zápěstí mezi draperií a prsty a prvou ruku, která v době zásahu K. Lenharta
znovu scházela. Světci chyběl nos, levý boltec a horní hrana knihy [214]. Po celé soše se
objevovaly trhlinky, oskřípané části a místa vyplavená vodou. Jak soklík pod sochou, tak vlastní
podstavec a kvádr napojující se na hlavní sloup jevily stopy vodní eroze, čímž byl rozrušen kámen
a výzdoba z něj, byla někde rozdrobena, jinde uražena.558
Socha sv. Vojtěcha (č. kat. 61) byla předchozím restaurováním doplněna umělým
kamenem v oblasti pravého ukazováčku, pravého ramena a levé ruky. Ta měla uražené prsty
v době oprav K. Lenhartem. Cement zůstal na zadní části draperie. Další poškození mají charakter
uraženin například na mitře, horní části vesla, draperie, roh podstavce atd. Roztržení vzniklé
působením pnutí se projevilo na pravé ruce, která byla roztržena dokonce na dvakrát a na přední
straně draperie, odkud prasklina pokračuje až do soklu [215, 216]. Dále se na soše objevují drobné
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Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Trojiční sloup.
Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973.
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Opět následuje u každé sochy výčet poškození před restaurováním. Restaurátorský zásah je pak shrnut
v jednom odstavci.
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Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Trojiční sloup.
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trhlinky a vyplaveniny. Tentokráte zanechala dřívější restaurování stopu i na podstavci v podobě
cementové výplně. Soklík, podstavec a spojující blok měly poškození způsobené erozí a uštípané
části.559
Socha sv. Jana Nepomuckého (č. kat. 63) prošla také dřívějším restaurováním, které na
ní zanechalo několik částí z umělého kamene, nos a pramen vousu přilepený nápadně bílou spárou
a pár skob, které měly zajistit značné trhliny. Voda vymyla část kamene na hlavě světce. Sv. Janu
chyběla přední část levé nohy a po celém těle se mu objevovalo množství trhlinek [217, 218].
Plintus sochy měl doplněnou část z betonu. Další poškození podstavce a spojovacího bloku
představovaly především uražené části a místa vyplavená vodní erozí.560
Socha sv. Sarkandra (č. kat. 64) měla umělým kamenem špatně vyspravenou levou ruku
a kvadrátek [219]. Většina jejího poškození vznikla vlivem koroze, pozurážením detailů a vodní
erozí. Na celé soše se objevovalo množství trhlinek. Na soklíku pod sochou zůstal cement
z předchozí opravy, další poškození podstavců jsou spíše drobná, vzniklá působením vody.561
Socha sv. Blažeje (č. kat. 65) si z předchozího restaurování odnesla jen několik doplňků
z umělého kamene, ale zato dostatek oprav z cementu a spojů provedenými skobami. Navíc soše
chybělo několik prstů, špička mitry a prvou ruku měla uvolněnou v čepu u zápěstí. Další poškození
způsobila vodní eroze, zvětrání a drobnější naraženiny [220, 221]. Podstavce vykazovaly také
poškození vodou, uštípnutím, ale i dřívější vyspravení skobami a cementem.562
Poslední sochou z šestice opravovaných soch je sv. Metoděj (č. kat. 65). Světce poškodilo
několik střel v oblasti obličeje a mitry. Uražené prsty na pravé ruce a mezi nimi ukazováček
z umělého kamene ukazují na dřívější opravu. Levá ruka měla roztrženou hřbetní část, spojenou
skobou, také trhlinu začínající u lokte, vyspravenou dříve terčovou plombou [219]. Cingulum se
obnovovalo už vícekrát lepidlem, po kterém zde zůstaly stopy, a hned vedle něj probíhala další
trhlina. Na značné ploše draperie se objevovalo nevhodné vyspravení cementovou směsí. Všechny
části podstavců měly poškození vzniklá vodou, rozrušené místa a jednu trhlinu.563
Samotné restaurování započalo odstraněním všech cementových doplňků a doplňků
z umělého kamene. Očištěny byly i spáry a drobnější naraženiny. Nově z maletínského pískovce
restaurátoři vytesali chybějící větší části (ruce, prsty, nosy, špičky miter, římsy, atd.) a drobnější
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poškození opravili s pomocí tmele. Sochy a podstavce nekonzervovali, ke konzervaci se mělo
přistoupit až po zhodnocení doplňků a dalších oprav restaurátorskou komisí.564
Další rok se pokračovalo na restaurování sloupu Nejsvětější trojice opravou celkem
dvanácti reliéfů, šest v prvním patře a šest ve druhém patře. V prvním poschodí se nachází reliéfy
sv. Petra [223], sv. Pavla [224], sv. Jana [225], sv. Tomáše [226], sv. Jakuba Menšího [227] a
sv. Ondřeje [228] (č. kat. 69). Druhé patro zdobí reliéfy s podobiznami sv. Filipa [229],
sv. Bartoloměje [230], sv. Jakuba Většího [231], sv. Judy Tadeáše [232], sv. Šimona [233] a
sv. Matouše [234] (č. kat. 70). Vesměs objevené trhliny, naraženiny a vymyté části restaurátoři
zatmelili. Také očistili reliéfy od zbytků barev, zlacení a cementové směsi, kterou nahradili směsí
pískovcovou a nově dotesali chybějící části z maletínského pískovce.565
Poslední restaurátorské zásahy, podle dochovaných zpráv, provedl K. Lenhart a J. Stárek
roku 1975.566 Oprava zahrnovala čtyři sochy světců a deset andílků. Socha sv. Floriána (č. kat. 72)
byla restaurátory očištěna. Následně zjistili doplňky z umělého kamene na chocholu přílby,
draperii v okolí levého a pravého kolena. Floriánovi chyběla část kopí a draperie v jeho okolí, levá
ruka od předloktí dál a část draperie praporce. Na zadní straně sochy se objevovalo množství trhlin.
Podstavec a sokl kdysi vyspravili cementovou směsí, některé jejich části byly uraženy, nebo
vymyty vodou.567
Po očištění restaurátoři viděli na soše sv. Aloise (č. kat. 73) vydrolené a vyplavené plochy.
Doplňky z umělého kamene se objevovaly okolo rukou. Sokl a podstavec jevili porušené a
oštípané plochy kamene. Socha sv. Antonína Paduánského (č. kat. 74) po očištění ukázala
porušený a především vymytý povrch kamene. Draperii na pravé straně nahradilo předchozí
restaurování umělým kamenem. Draperie na levé straně byla uražena. Po celé ploše sochy se
objevují rozrušené plochy [232]. Sokl, podstavec a spojovací článek s architekturou sloupu
vykazoval narušení vlivem eroze a některé jejich části se uštíply. Socha sv. Jana Kapistrána
(č. kat. 75) měla mnohá místa oskřípána a vymyta erozí, mimo to ji chyběly některé prsty, část
praporce a některé plochy byly narušené do té míry, že se drolily. Podstavcová část měla poškození
způsobená vodou, ale také odrolené a narušené části.568
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Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974.
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Deset andílků nesoucích lucerny (č. kat. 76) mělo kromě drobnějších vyplavenin a
oštípaných částí často doplněné části těla umělým kamenem, především v oblastech hlaviček,
rukou a křídel. Před restaurováním mnoha andílkům chyběla křidélka, prsty na nohou i rukou, části
draperie a dalších detailů například v obličeji, ale také rožky a římsy podstavců. Zcela se několika
andílkům roztrhla paprsčitá růžice, představující lampu, nebo krk a trup vlivem korodujícího čepu.
Předchozí opravy zanechaly cement na růžicích, prstech, u krku, ale i na soklíku. Jednu růžici
dokonce kdysi opravili betonem. Pouze jednoho andílka zasáhla střela, a to do hýždě. Jiný
z andílků byl kopií původního, přesto nevykazoval menší poškození než ostatní.569
Všechny výše uvedené sochy restaurátoři očistili, odstranili z nich doplňky z umělého
kamene, cementu i betonu a tyto části provedli nově v maletínském pískovci. Chybějící a rozpadlé
části taktéž znovu vytesali. Menší poškození vodní erozí, uštípnutím nebo naražením zatmelili.
Tento postup byl aplikován i na podstavce a jejich výzdobu. Nakonec všechny sochy přetřeli
konzervačním prostředkem.570
Při restaurování sloupu Nejsvětější trojice restaurátoři pracovali ověřenými postupy,
nicméně ve svých zprávách opět neposkytli podrobnější popis metod a použitých látek, který by
umožnil jejich objektivnější hodnocení. Správně nahradili chybějící části maletínským pískovcem,
oproti dřívějšímu vyplňování cementovými, nebo jinými směsi. Další správný krok spočíval
v odstranění asfaltu použitého dříve k zatmelení prasklin. Bohužel restaurátoři neuvádí, z čeho se
skládal jejich tmel a jaký konzervační prostředek použili.
Restaurátorské práce v letech 1973 až 1976

6.16.

První restaurátorský zásah roku 1973 provedl K. Lenhart spolu s J. Stárkem v Horním
Sukolomí, což je obec poblíž Uničova. K práci na sloupu sv. Anny 571 (č. kat. 67) se však
neuchovala žádná restaurátorská zpráva, která by popsala poškození a následnou opravu, ale pouze
smlouva.572
Druhou zakázkou bylo restaurování sv. Jana Nepomuckého [236] (č. kat. 68) na
Václavském náměstí v Olomouci,573 kterou K. Lenhart již restauroval před čtrnácti lety. Socha
stojí na sochařsky pojatém soklu, kterým se táhla trhlina a písmo na jeho povrchu se drolilo. Světec
měl prasklou hlavu od rezivějícího čepu svatozáře, uražené oční víčko, naraženiny na
569

Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Trojiční sloup.
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Trojiční sloup.
571
Sloup se sochou sv. Anny, neznámý autor.
572
Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Horní Sukolom.
573
Smlouva uzavřena 17. 5. 1973, honorář 20 000,- Kčs. In: SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 39), složka Sv. Jan
Nepomucký.
570
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kanovnickém plášti a pravou ruku z umělého kamene, kterou již ničila eroze. Andílci kolem světce
měli poškození vzniklé nárazem, uražením nebo uvolněním. Jeden z andílků měl levou nožku
vytvořenou ze savonieru,574 který byl už také poškozen. Krucifix, který drží andílek, neměl jedno
rameno a koleno ukřižovaného se urazilo [237]. Další poškození vzniklo především nárazy a
působením vody. Restaurátoři celou sochu očistili, odstranili doplňky z umělého kamene, a ty
nahradili novými doplňky z maletínského pískovce, stejně jako nově uražená místa. Menší
vyplaveniny, naraženiny a uražená místa vzniklá ať už mechanicky, nebo erozí vyčistili a zatmelili.
Na závěr celou sochu nakonzervovali. 575
Další prací roku 1974, mimo restaurování sloupu Nejsvětější trojice, byla oprava kašny
Tritonů (č. kat. 71).576 Kašnu K. Lenhart již restauroval roku 1965. Od té doby se na kašně znovu
usadilo množství nečistot a mechu, od kterého ji restaurátoři zbavili při novém zásahu. Chlapec ve
vrcholu kašny měl prasklinu mezi tělem a hlavou. Hlavu vytvořil J. Pelikán jako kopii. Muž na
jihozápadní straně podpírající velkou mušli měl chodidlo pravé nohy doplněné cementem a pravou
ruku roztrženou působením rzi [235, 236]. Druhá socha muže vykazovala praskliny na rukou, jinak
jenom drobnější poškození. Chrliči pod mušlí se vydrolily šupiny, praskl ocas a tlamu měl
oskřípanou [237, 238]. Chrliče v mušli byly sesazeny k sobě z několika kusů za pomoci svorek.
Okolo svorek se však spáry rozsedly a uvolnily. Horní vana v podobě mušle se rozsedala a tvořily
se na ní trhlinky. Po očištění restaurátoři pokračovali sejmutím cementových doplňků a jejich
nahrazením v pískovci. Uvolněné spárování bylo vyjmuto. Chybějící menší části domodelovali
restaurátoři tmelovou směsí, kterou použili také na drobnější vyplaveniny a uštípnutá místa.
Vnitřek mušle byl potažen gumoasfaltem. Železné svorky natřeli barvou proti rezivění a celou
sochu napustili konzervační směsí.577
Již při minulém restaurování mušle kašny Tritonů použil K. Lenhart asfalt na její vnitřní
stranu. Nyní nezmínil, že by tuto vrstvu sejmul, ale potáhl plochu gumoasfaltem. Lze
předpokládat, že původní potažení asfaltem se zčásti uvolnilo od hmoty mušle i s povrchovou částí
pískovce. Uvolněné části pak asi K. Lenhart při čištění odstranil, tyto holé části pak sjednotil se
zbytkem povrchu mušle asfaltovou suspenzí. Tyto suspenze se vyrábí doposud, avšak nebývají

574

Viz pozn. 485.
Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Jan Nepomucký 1973.
576
Smlouva uzavřena 8. dubna 1974, honorář 21 000,- Kčs. Viz SOkA Ol., K. Lenhart (pozn. 154),
složka Restaurování.
577
Archiv NPÚ Olomouc, Kašna Tritonů 1974.
575
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používány při restaurování.578 Její působení je podobné jako u běžného asfaltu, který je zmíněn
výše v textu.
Poslední zprávu o restaurátorském zásahu K. Lenharta poskytuje smlouva na opravu
kříže579 u Velkého Újezdu (č. kat. 77). Nicméně za smlouvou nenásledují žádné dokumentační
zprávy, které by podávaly informace o poškození kříže a jeho následné opravě.

578
579

Informace poskytnutá autorce textu při rozhovoru s J. Fingrem 10. 3. 2015.
Kříž, neznámý autor, kolem 1787.
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7. Závěr
Předložená diplomová práce je dosud nejdetailnějším a nejobsáhlejším zpracováním
životních osudů, uměleckého a restaurátorského díla akademického sochaře Karla Lenharta
(1904 – 1978).
K. Lenhart vstoupil do uměleckého života v druhém desetiletí 20. století. V této době
hledalo české sochařství svou další cestu, jelikož už odeznívala klasická díla sochařů Josefa
Václava Myslbeka a Františka Bílka, podobu sochařství utvářeli především umělci uznávající
impresivní postupy, jako byl Josef Mařatka, Bohumil Kafka a Jan Štursa. Východisko pro
sochařskou tvorbu nabídl Otto Gutfreund, kterého nakrátko následoval nejeden mladý sochař.
Mezi nimi byl i vnímavý mladý K. Lenhart.
Lenhartovo vzdělání a počátky jeho sochařské tvorby podnítil všímavý učitel kreslení
profesor Karel Wellner. Rozhodnutí stát se sochařem napomohla přednáška předního českého
sochaře Františka Bílka. První sochařsko-kamenické školení získal K. Lenhart v kamenickém
závodu Jana Havláska. Zde získal především řemeslný základ. Dále se umělecky rozvíjel
v sochařském ateliéru olomouckého mistra kamene Julia Pelikána. Zde pod dohledem mistra
pečlivě pracoval na dalším rozvinutí vrozeného talentu. Hned následující rok vstoupil na
Umělecko-průmyslovou školu v Praze. Průběžně však pracuje i na zdokonalení svých řemeslných
dovedností a objevuje také restaurátorské zásady pod dohledem mistra Václava Janouška.
Řemeslnou bravurnost později uplatňuje nejenom na vlastní tvorbě, ale předával ji později také
dál při působení na Univerzitě Palackého. Restaurátorské školení hojně uplatnil po polovině
20. století při mnohých restaurátorských zásazích v Olomouci a jeho okolí. Školení B. Kafkou na
Umělecko-průmyslové škole umožnilo K. Lenhartovi rozvíjet umělecký talent a získat jistotu ve
všech oblastech sochařské činnosti, které se uplatňovaly především v komorních dílech.
Vyvrcholením umělecko-průmyslového školení představoval úspěch na školní výstavě v Paříži,
kde se K. Lenhart prezentoval mimo jiné klasicky pojatou chlapeckou figurou v životní velikosti.
Úspěch zaznamenal, také při naplnění veřejné zakázky na výzdobu krematoria v Pardubicích.
Zdárné vykročení na uměleckou dráhu pokračovalo dalším studiem.
Přijetí K. Lenharta na pražskou Akademii výtvarných umění do sochařské speciálky
B. Kafky otevřelo další vývojovou etapu umělcovy osobnosti. Školení mělo probíhat pod vedením
J. Štursy, ale po jeho nečekaném skonu se vedení ujal B. Kafka, a tak bohužel K. Lenharta nemohla
přímo ovlivnit další významná umělecká osobnost. Nicméně nepřímo, přes vystavovaná díla se
seznámil nejenom se Štursovou světelností, citlivostí a prostorovostí, ale i s Myslbekovou pevnou
výstavbou hmoty. K tomu se přidalo naturalistické pojetí Kafky. Mladý sochař vše vypozorované
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různě spojoval, pak nalezené způsoby zase opouštěl, na chvíli se přiklonil ke Gutfreundovu
civilismu a zase se vrátil ke klasičtějšímu zobrazování. Ovlivnily ho také zahraniční cesty, které
umožnily bezprostřední setkání s díly především francouzských, ale i dalších mistrů. Doba studií
na akademii představuje dobu hledání, ve které však už vznikají značně kvalitní díla. K. Lenhart
nezapomínal ani na díla starých mistrů, které si žádaly opravy, a tak se dále školil i
v restaurátorském umění v Praze a o prázdninách v Olomouci. Začíná se také objevovat
v uměleckých spolcích, kde postupně zvyšuje svou aktivitu až k pozdějším samostatným
organizačním podnikům.
Ukončením akademických studií zaniklo Lenhartovo pevnější sepětí s Prahou. V roce
1928 odešel do Olomouce, kde se natrvalo usadil. Rozhodnutí vrátit se do rodného města nebylo
náročné, ale znamenalo také opustit Prahu, velkoměsto, které nabízelo ovzduší plné lákavého
kulturního a společenského dění. Rodina, která K. Lenhartovi umožnila studia, ho přivítala
v rodinné vile, kde si mohl hned zřídit malý ateliér. Rodná Olomouc měla jistou uměleckou
poptávku, kterou však z velké části pokrývala tvorba J. Pelikána. Mimo něj působili v Olomouci i
další sochaři, a tak vznikala umělecká konkurence, která podněcovala k vyšší kvalitě sochařských
děl. K. Lenhart rozvíjel svůj osobitý výraz především v oblíbeném ztvárnění ženského aktu
v poetickém pojetí bez přílišné erotické dráždivosti. „Stylová“ rozmanitost, příznačná pro
sochařova raná díla, se postupně vytrácela a sjednocovala se pod vlivem neoklasicistní formule.
Sdružení výtvarných umělců přispívalo k dalšímu formování K. Lenharta a umožňovalo
konfrontaci mladých umělců s díly již osvědčených a uznávaných mistrů na mnohých výstavách.
Doba války přinesla nejednu obtížnou situaci, ale i v nevyhovujících podmínkách
pokračuje K. Lenhart ve své umělecké tvorbě, na které se nepodepisuje ani dobová tíseň. Právě
v této době dospěl k vrcholu svého typického výtvarného projevu vyznačující se protažením
proporcí lidské figury. V námětové oblasti stále převládalo téma ženské postavy, ale velmi často
se objevovalo téma pracujících a sportujících lidí. Nešlo o díla založená na programovém základu
civilismu, i když k němu měl ve svých začátcích blízko, ale o nekritický zájem o život obyčejných
lidí, úctu a lásku k práci. S koncem války a změnou politické situace se změnila i situace ve
společnosti a uznávaným výtvarným pojetím se stala socialisticky-realistická podoba uměleckých
děl. K. Lenhartem do té doby užíval neoklasické formy, které propagovanému stylu nevadily.
Nicméně změny a ztráty, kterými si K. Lenhart prošel, se odrazily také v umělecké krizi.
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Překonat krizi Lenhartovi pomohla pouze píle a vytrvalost. Pozitivní světlo vnesla do
života sochaře možnost restaurování sochařských památek. S pečlivostí a precizností restauroval
četné především barokní sochařské objekty v Olomouci a okolí. Právě díky členství v evidenci
restaurátorů získával pravidelné zakázky a finanční příjmy. Snad i tato skutečnost způsobila, jakési
uklidnění, mohla mít vliv na překonání tvůrčí krize. K tomu došlo díky navázání na objevené
formální principy vlastní tvorby z dvacátých a první poloviny čtyřicátých let.
Na restaurátorskou práci se K. Lenhart školil od začátku společně s přípravou na volnou
sochařskou tvorbu. Při restaurátorských zásazích K. Lenhart používal pouze prověřené materiály
a postupy, které schvalovali pracovníci památkové ochrany. Jen na úplném začátku restaurátorské
činnosti reflektujeme látky, které se dnes už nevyužívají pro své negativní působení na kámen.
Celkový obraz restaurování zamlžují nedostatečně podrobné zprávy, avšak chybějící údaje lze
občas vyčíst z některých pozdějších restaurátorských zpráv. Všechny zásahy, které dokumentují
oficiální zprávy, nevykazují žádná pochybení restaurátora. Díky kvalitní opravě a péči o kamenné
památky pomohl K. Lenhart uchovat tyto skvosty pro další generace.
V závěrečném dvacetiletí se K. Lenhart dostal i k monumentálním realizacím přímo
v Olomouci. V nich mohl uplatnit léty načerpanou absolutní sochařskou jistotu. V tvorbě
následoval realistickou srozumitelnost s prvky zobecňující stylizace, ale objevilo se také dílo plné
moderní stylizace. Stranou nezůstávalo ani haptické vyznění zdůrazněné právě povrchem
materiálu. U restaurátorských zakázek K. Lenhart pracoval s naprostou jistotou i metodologickou
správností. Poslední léta svého života se však obnovou barokních soch už zabývat nemohl ze
zdravotních důvodů. Zvolna se také uzavírala jeho volná sochařská tvorba, která v posledních
létech sloužila spíše k přátelským prezentům, než prezentování na výstavách.
Jádro sochařova odkazu lze spatřovat ve dvou liniích. První, je samozřejmě volná tvorba
naplněná lyrizujícím nábojem, nejednou také s melancholickým výrazem, v neoklasické poloze
děl a místy také ozvláštněná tvarovou deformací, či primitivizujícímu tvary. Druhou linii
představuje nezanedbatelné množství restaurovaných soch a sousoší, a to moderními technikami.
Přehlížíme-li dnes výsledky téměř šedesátileté sochařské práce Karla Lenharta, nelze
opomenout hlubokou zakotvenost jeho díla v realistické tradici českého sochařství, na jejímž
počátku byl odkaz umění Josefa Václava Myslbeaka. Nelze nevidět kontinuitu sochařovy tvorby,
která se vyvíjela poměrně klidně, ale potkalo ji také období tvůrčí krize. Přestože jako sochař
neparticipoval na hlavním vývojovém proudu českého sochařství, tak na Moravě se jeho podíl jeví
jako nezanedbatelný. Součástí této práce se stala také bohatá obrazová dokumentace sochařova
uměleckého, ale i restaurátorského díla.
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Studium života a uměleckého díla Karla Lenharta není tímto považováno za uzavřené.
Předložená diplomová práce vyčerpává oblast restaurátorské činnosti sochaře. Umělcova
celoživotní činorodost však vybízí k doplnění především v oblasti volné tvorby s následným
sjednocením do podoby komplexní monografie.
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8. Katalog
Katalog autorských děl K. Lenharta byl již dříve uveden v autorských katalozích F.
Tvrdoně, J. Ryšky a J. Lakosila. Následující katalog je soupisem restaurátorských prací Karla
Lenharta. Takový katalog je sestaven poprvé a řadí jednotlivé zásahy chronologicky.
Katalog, který by představoval seznam restaurátorských prací K. Lenharta, doposud
v literatuře nikdo nereflektoval, až na skromné zmínky v ročníkové práci A. Cáska. Jeho zmínky
o restaurátorské činnosti se pravděpodobně opíraly o ústní výpověď samotného K. Lenharta, či
jiných pamětníků, které však blíže neuvedl. Při tvorbě soupisu restaurátorských prací K. Lenharta,
se proto vycházelo především ze zachovaných restaurátorských zpráv, uložených v archivu NPÚ
a dokumentů uložených mezi jeho dokumenty v SOkA Olomouc. Na prvním místě je uváděn
restaurovaný objekt, ale pokud je objekt součástí většího celku, tak se na prvním místě objevuje
název celku a až za pomlčkou následuje specifické označení sochy, či reliéfu. Další údaj udává
místo, kde památka stojí, ulici/náměstí. Výjimkou jsou portály, u kterých se objevuje název ulice
již u označení objektu, pro větší jasnost. Někdy je uvedena pouze obec, ve které se nachází, nebo
v jejíž blízkosti stojí. Dále se objevuje rok restaurování. Předposlední údaj obsahuje jméno
spolupracovníka, pokud neprováděl K. Lenhart restaurování sám. Uvádět literaturu bylo vzhledem
k její absenci zbytečné. A nakonec se objevují údaje o pramenech, které představují restaurátorské
zprávy a další materiál uchovaný v SOkA a archivu NPÚ v Olomouci.
Zkratky:
Publikace a prameny:
Cásek 1975

Adolf Cásek, Život a dílo akademického sochaře Karla
Lenharta (ročníková práce) FF UP, Olomouc 1975.

SOkA Ol., K. Lenhart

Státní okresní archiv Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, karton
2-5.

Archiv NPÚ Ol.

Archiv Národní památkový ústav Olomouc, Karel Lenhart.

Archiv NPÚ B.

Archiv Národní památkový ústav Brno.

Ostatní:
č.

číslo

ČFVU

Český fond výtvarných umění
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kap.

kapitola

kart.

karton

L:

literatura

P:

prameny

rest. v. r.

restaurováno v roce

s.

strana

8.1.Restaurátorské práce
1) Nejsvětější Trojice, Olomouc Horní náměstí
rest. v. r. 1926, ve spolupráci s: firmou V. Janoušek
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, složka Evidence restaurátora, následuje za
výzvou k vyplnění Evidenčního listu, který je zde přiložen v podobě vzoru a za
ním následuje výpis restaurátorských zásahů (kopie na průklepovém papíru) od
roku 1926 do 1961. Výzva je datována 14. 12. 1961 (vepsáno tužkou).
Podrobněji viz kap.: 6. 2.
2) Mariánský sloup, Olomouc Dolní náměstí
rest. v. r. 1926, ve spolupráci s: firmou V. Janoušek
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položku č. 1)
Podrobněji viz kap.: 6. 2.
3) Herkulova kašna, Olomouc Horním náměstí
rest. v. r. 1930, ve spolupráci s: firmou V. Janoušek
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položku č. 1)
Podrobněji viz kap.: 6. 2.
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4) Renesanční portál u sv. Anny, Olomouc, Václavské náměstí
rest. v. r. 1947
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položku č. 1)
Podrobněji viz kap.: 6. 2.
5) Renesanční portál v ulici 28. října, Olomouc
rest. v. r. 1953
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Olomouc, viz položku č. 1)
Podrobněji viz kap.: 6. 3.
6) Socha Svatopluk, Loštice
rest. v. r. 1956
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položku č. 1)
Archiv NPÚ B., složka Loštice, obsahuje 8 fotografií
Podrobněji viz kap.: 6. 3.
7) Sv. Jan Nepomucký, Olomouc, Václavské náměstí
rest. v. r. 1959
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položku č. 1)
Podrobněji viz kap.: 6. 3.
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8) Renesanční portál v Riegrově ulici, Olomouc
rest. v. r. 1959
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položku č. 1)
Podrobněji viz kap.: 6. 3.
9) Renesanční portál olomoucké radnice, Olomouc
rest. v. r. 1960
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položku č. 1)
Podrobněji viz kap.: 6. 3.
10) Sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, Velká Bystřice
rest. v. r. 1961
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položku č. 1)
Podrobněji viz kap.: 6. 4.
11) Sv. Šebestián, Olomouc, Povel
rest. v. r. 1961
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položku č. 1)
Podrobněji viz kap.: 6. 4.
12) Sloup Nejsvětější trojice - Putto držící lucernu, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1962
P: Archiv NPÚ Ol., Nejsvětější trojice 1962-63, obsahuje dva dokumenty
schvalující restaurátorský zásah (ze dne 22. 10. 1962 a 20. 11. 1963), dvě
dokumentační zprávy a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 5.
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13) Sloup Nejsvětější trojice - Putto s pozdviženou pravicí, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1963
P: Archiv NPÚ Ol., Nejsvětější trojice 1962-63, obsahuje dva dokumenty
schvalující restaurátorský zásah (ze dne 22. 10. 1962 a 20. 11. 1963), dvě
dokumentační zprávy a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 5.
14) Sloup Nejsvětější trojice - Sv. Florián, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1963
P: Archiv NPÚ Ol., Nejsvětější trojice, sv. Florián 1963, obsahuje dokument
schvalující restaurátorský zásah (ze dne 20. 11. 1963), dokumentační zprávu a
fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 5.
15) Sv. Jan Nepomucký, Dub nad Moravou
rest. v. r. 1964
P: Archiv NPÚ Ol., Dub nad Moravou – sv. Jan Nepomucký.
SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 5, Dub nad Moravou, obsahuje dokumentační
zprávu o dvou listech ve dvou kopiích.
Podrobněji viz kap.: 6. 6.
16) Sloup Nejsvětější trojice – Sv. Alois, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1964
P: Archiv NPÚ Ol., Nejsvětější trojice – sv. Alois, sv. Antonín, sv. Kapistrán, sv.
Mořic 1964-65, obsahuje dva dokumenty schvalující restaurátorský zásah (ze dne
11. 1. a 25. 1. 1965) dvě dokumentační zprávy jedna od K. Lenharta jedna od V.
Hořínka, které mají rozsah jedné strany, doloženy jsou i fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 6.
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17) Sloup Nejsvětější trojice – Sv. Antonín, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1964
P: Archiv NPÚ Ol., Nejsvětější trojice – sv. Alois, sv. Antonín, sv. Kapistrán, sv.
Mořic 1964-65, viz P: u položky č. 16)
Podrobněji viz kap.: 6. 6.
18) Caesarova kašna, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1965
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: Archiv NPÚ Ol., Caesarova kašna, 1965, obsahuje dokument schvalující
restaurátorský zásah (ze dne 20. 10. 1965), dokumentační zprávu a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 7.
19) Merkurova kašna, Olomouc, ulice 28. října
rest. v. r. 1965
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: Archiv NPÚ Ol., Merkurova kašna, 1965, obsahuje dokument schvalující
restaurátorský zásah (ze dne 6. 10. 1965), dokumentační zprávu a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 7.
20) Kašna Tritonů, Olomouc, Náměstí republiky
rest. v. r. 1965
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: Archiv NPÚ Ol., Kašna Tritonů, 1965, obsahuje dokument schvalující
restaurátorský zásah (ze dne 20. 10. 1965), dokumentační zprávu a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 7.
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21) Sv. Matouš a sv. Barbora, Vsisko u Olomouce
rest. v. r. 1965
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 5, Vsisko, obsahuje jeden dopis (ze dne 12. 3.
1966), rozpočet prací psaný rukou a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 7.
22) Sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, Velká Bystřice
rest. v. r. 1966
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Velká Bystřice, obsahuje návrh na restaurování
(ze dne3. 3. 1966), smlouvu o dílo (ze dne 14. 4. 1966), dokumentační zprávu a
fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 8.
23) Klášterní Hradisko – štuková výzdoba stropu knihovny, Olomouc
rest. v. r. 1967
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, Klášterní Hradisko, obsahuje zápis o prohlídce
(ze dne 15. 7. 1966), zprávu o opravě štukové výzdoby na klenbě (rozsah 5 listů),
stručný popis oprav, dva telegramy, dopis ČFVU (ze dne 29. 7. 1966), množství
útržků papíru s popisem poškození psané tužkou, účtenky, vyúčtování psané
rukou a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 9.
24) Klášterní Hradisko – štuková výzdoba okenních výklenků, Olomouc
rest. v. r. 1968
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, Klášterní Hradisko, obsahuje zápis o prohlídce
(z roku 1968), zprávu o opravě štukové výzdoby na klenbě (rozsah 5 listů) a
fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 9.
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25) Sloup Panny Marie, Olomouc, Nová Ulice
rest. v. r. 1968, ve spolupráci s: Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, Nová ulice, obsahuje smlouvu o dílo (ze dne 20.
6. 1968), rozpočet na restaurátorské práce, průvodní zprávu k restaurování (ze dne
14. 11. 1968), kopie dopisu K. Lenharta adresovaný ČSVU(21. 11. 1968) a
fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Nová ulice, Panna Marie, 1968, obsahuje schválení
restaurátorské zprávy (ze dne 19. 12. 1968), kopie průvodní zprávy k restaurování
(ze dne 14. 11. 1968) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 10.
26) Panna Marie, Olomouc, Pavlovičky
rest. v. r. 1968, ve spolupráci s: Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Pavlovičky, obsahuje smlouvu o dílo (ze dne 7.
8. 1968), rozpočet na restaurátorské práce, průvodní zprávu k restaurování (ze dne
15. 11. 1968), dopis ČSVU adresován K. Lenhartovi (ze dne 16. 5. 1968) a
fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Pavlovičky, 1968, obsahuje schválení restaurátorské zprávy
(ze dne 26. 12. 1968), průvodní zprávu k restaurování (ze dne 15. 11. 1968) a
fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 10.
27) Sv. Florián, Olomouc, Žerotínovo náměstí
rest. v. r. 1968, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Sv. Florián, obsahuje smlouvu od dílo (ze dne
21. 6. 1968), rozpočet na restaurátorské práce, průvodní zpráva (ze dne 14. 11.
1968), faktura (ze dne 20. 1. 1969) a denní výpis z účtu (27. 1. 1969).
Archiv NPÚ Ol., Sv. Florián, Žerotínovo náměstí, 1968, obsahuje průvodní
zprávu k restaurování (ze dne 14. 11. 1968), schválení restaurátorské zprávy (ze
dne 20. 12. 1968) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 10.
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28) Sv. Jan Nepomucký, Olomouc, Chválkovice
rest. v. r. 1968, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Chválkovice, obsahuje smlouvu od dílo (ze dne
21. 6. 1968), rozpočet na restaurátorské práce, průvodní zpráva (ze dne 14. 11.
1968) a faktura (ze dne 20. 1. 1969).
Archiv NPÚ Ol., Sv. Jan Nepomucký, Chválkovice, 1968, obsahuje průvodní
zprávu k restaurování (ze dne 14. 11. 1968) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 10.
29) Sv. Tadeáš, Olomouc, Chválkovice
rest. v. r. 1968, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Chválkovice, obsahuje smlouvu od dílo (ze dne
21. 6. 1968), rozpočet na restaurátorské práce, průvodní zpráva (ze dne 14. 11.
1968) a dopis K. Lenharta adresovaný A. Fialovi (prosinec 1968).
Archiv NPÚ Ol., Sv. Tadeáš, Chválkovice, 1968, obsahuje průvodní zprávu k
restaurování (ze dne 14. 11. 1968), schválení restaurátorské zprávy (ze dne 20.
12. 1968) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 10.
30) Poutník s andělem, Olomouc, Chválkovice
rest. v. r. 1968, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Chválkovice, obsahuje smlouvu od dílo (ze dne
21. 6. 1968), rozpočet na restaurátorské práce a průvodní zpráva (ze dne 14. 11.
1968).
Archiv NPÚ Ol., Poutníci, Chválkovice, 1968, obsahuje průvodní zprávu k
restaurování (ze dne 14. 11. 1968), schválení restaurátorské zprávy (ze dne 20.
12. 1968) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 10.
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31) Sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, Bílá Lhota
rest. v. r. 1969, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Bílá Lhota, obsahuje dopis s návrhem na
restaurování (ze dne 27. 2. 1969), dopis s objednáním restaurování (ze dne 3. 2.
1969), smlouva o dílo (ze dne 10. 4. 1969), dopis s objednáním restaurování (ze
dne 25. 4. 1969), rukou psané poznámky rozvedené v dokumentační zprávě,
dokumentační zprávu (ze dne 21. 6. 1969), dopis K. Lenharta adresovaný ČSVU
(bez data) o navýšení honoráře a fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, Bílá Lhota, 1969, obsahuje
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 21. 6. 1969), schválení restaurátorské
zprávy (ze dne 28. 8. 1969) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 11.
32) Anděl, Věrovany
rest. v. r. 1969, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Věrovany, obsahuje rukou psaný rozpočet,
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 9. 8. 1968), dopis s objednáním
restaurování (ze dne 3. 2. 1969), schválení restaurátorské zprávy (ze dne 27. 2.
1969), popis stavu sochy tužkou spolu s popisem opravy a návrhem na honorář,
zpráva o restaurování (bez data), smlouva o dílo (ze dne 10. 4. 1969), dopis
s objednáním restaurování (ze dne 25. 4. 1969), dopis K. Lenharta adresovaný
ČSVU (bez data) o navýšení honoráře a fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Anděl, Věrovany, 1969, obsahuje schválení restaurátorské
zprávy (ze dne 28. 8. 1969), dokumentační zpráva (ze dne 9. 8. 1969), zpráva o
restaurování (ze dne 10. 12. 1969) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 11.
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33) Sv. Linhart, Blatec
rest. v. r. 1969, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Blatec, obsahuje dopis s objednáním
restaurování (ze dne 3. 2. 1969), navržení na restaurování (ze dne 27. 2. 1969),
smlouva o dílo (ze dne 25. 4. 1969), dokumentační zprávu k restaurování (ze dne
9. 8. 1969), denní výpis z účtu (ze dne 16. 10. 1969), množství různých účtenek a
rukou psaný rozpočet a fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Sv. Linhart, Blatec, 1969, obsahuje dokumentační zpráva (ze
dne 9. 8. 1969), schválení restaurátorské zprávy (ze dne 26. 9. 1969) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 11.
34) Sv. Jan Nepomucký, Slavonín
rest. v. r. 1969, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Slavonín, obsahuje dopis s objednáním
restaurování (ze dne 3. 2. 1969), navržení na restaurování (ze dne 27. 2. 1969),
návrh rozpočtu (ze dne 10. 3. 1969), smlouva o dílo (ze dne 10. 4. 1969),
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 28. 10. 1969) a fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Sv. Jan Nepomucký, Slavonín, 1969, obsahuje dokumentační
zprávu k restaurování (ze dne 28. 10. 1969), schválení restaurátorské zprávy (ze
dne 9. 12. 1969) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 11.
35) Sv. Jan Nepomucký, Dub nad Moravou - Nenakonice
rest. v. r. 1970, ve spolupráci s Josefem Stárkem
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 5, Dub nad Moravou, obsahuje dopis s objednáním
restaurování (ze dne 9. 2. 1970), navržení na restaurování (ze dne 25. 2. 1970),
dopis s ČFVU adresovaný K. Lenhartovi (ze dne 26. 5. 1970), odpověď K.
Lenharta ČFVU (bez datace), dopis s objednáním lešení (ze dne 10. 7. 1970),
smlouvu o dílo (ze dne 15. 7. 1970), rukou psanou dokumentační zprávu, žádost
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o kolaudaci (ze dne 21. 10. 1970), rukou psaný rozpočet, různé účtenky a
fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Sv. Jan Nepomucký, Dub nad Moravou – Nenakonice, 1970,
obsahuje dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 22. 10. 1970), schválení
restaurátorské zprávy (ze dne 24. 11. 1970) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 12.
36) Sv. Ivo, Dub nad Moravou - Nenakonice
rest. v. r. 1970, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 5, Dub nad Moravou, obsahuje dopis s objednáním
restaurování (ze dne 9. 2. 1970), navržení na restaurování (ze dne 25. 2. 1970),
dopis s objednáním lešení (ze dne 10. 7. 1970), smlouvu o dílo (ze dne 15. 7.
1970), žádost o kolaudaci (ze dne 21. 10. 1970), dokumentační zprávu k
restaurování (ze dne 22. 10. 1970), návrh rozpočtu a fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Sv. Ivo, Dub nad Moravou – Nenakonice, 1970, obsahuje
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 22. 10. 1970), schválení
restaurátorské zprávy (ze dne 24. 11. 1970) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 12.
37) Sv. Josef, Dub nad Moravou
rest. v. r. 1970, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 5, Dub nad Moravou, obsahuje smlouvu o dílo (ze
dne 15. 7. 1970), žádost o kolaudaci (ze dne 21. 10. 1970), rukou psaný rozpočet,
rukou psaná dokumentační zpráva, dokumentační zprávu k restaurování (ze dne
22. 10. 1970), různé účtenky a fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Sv. Josef, Dub nad Moravou – Nenakonice, 1970, obsahuje
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 22. 10. 1970), schválení
restaurátorské zprávy (ze dne 24. 11. 1970) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 12.
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38) Sv. Matouš, Šumperk
rest. v. r. 1970, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: Archiv NPÚ Ol., Sv. Matouš, Šumperk, 1970, obsahuje dokumentační zprávu
k restaurování (ze dne 22. 10. 1970), schválení restaurátorské zprávy (ze dne 11.
10. 1970) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 12.
39) Sv. Lukáš, Šumperk
rest. v. r. 1970, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: Archiv NPÚ Ol., Sv. Lukáš, Šumperk, 1970, obsahuje dokumentační zprávu k
restaurování (ze dne 22. 10. 1970), schválení restaurátorské zprávy (ze dne 11.
10. 1970) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 12.
40) Sv. Marek, Šumperk
rest. v. r. 1970, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: Archiv NPÚ Ol., Sv. Marek, Šumperk, 1970, obsahuje dokumentační zprávu k
restaurování (ze dne 22. 10. 1970), schválení restaurátorské zprávy (ze dne 11.
10. 1970) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 12.
41) Mariánský sloup, Uničov
rest. v. r. 1971, ve spolupráci s Josefem Stárkem
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: Archiv NPÚ Ol., Mariánský sloup, Uničov, 1971, obsahuje dokumentační
zprávu k restaurování (ze dne 9. 7. 1971), schválení restaurátorské zprávy (ze dne
30. 8. 1971) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 13.
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42) Sv. František Xaverský, Rokytnice u Přerova
rest. v. r. 1971, ve spolupráci s Josefem Stárkem
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 5, Rokytnice u Přerova, obsahuje navržení na
restaurování (ze dne 21. 5. 1970), návrh na restaurátora (ze dne 14. 7. 1971),
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 23. 7. 1971), schválení restaurátorské
zprávy (ze dne30. 8. 1971), smlouvu o dílo (ze dne 24. 8. 1970), různé účtenky,
rukou psaný stav sochy s rozpočtem, poznámky k postupu restaurování, opis
latinského nápisu na soklu s překladem a fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Sv. František Xaverský, Rokytnice u Přerova, 1971, obsahuje
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 23. 7. 1971), schválení restaurátorské
zprávy (ze dne 30. 8. 1971), opis latinského nápisu na soklu s překladem a
fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 13.
43) Šestero zastavení – Kristus nesoucí kříž, Samotišky
rest. v. r. 1971, ve spolupráci s Josefem Stárkem
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Šestero zastavení, obsahuje objednání (ze dne
16. 2. 1971), dokumentační zprávu psanou rukou, návrh na rozpočet, navržení
restaurátora (ze dne 26. 2. 1971), smlouva o dílo (ze dne 27. 4. 1971), různé
účtenky, faktura (ze dne 12. 10. 1971), dokumentační zpráva (ze dne 17. 11. 1971)
a fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Šestero zastavení – Kristus nesoucí kříž, Samotišky, 1971,
obsahuje dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 17. 11. 1971) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 13.
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44) Šestero zastavení – Ukřižovaný Kristus, Samotišky
rest. v. r. 1971, ve spolupráci s Josefem Stárkem
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 43)
Archiv NPÚ Ol., Šestero zastavení – Ukřižovaný Kristus, Samotišky, 1971,
obsahuje dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 17. 11. 1971) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 13.
45) Šestero zastavení – Sedící Kristus, Samotišky
rest. v. r. 1971, ve spolupráci s Josefem Stárkem
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 43)
Archiv NPÚ Ol., Šestero zastavení – Sedící Kristus, Samotišky, 1971, obsahuje
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 17. 11. 1971) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 13.
46) Šestero zastavení – Kristus u sloupu, Samotišky
rest. v. r. 1971, ve spolupráci s Josefem Stárkem
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 43)
Archiv NPÚ Ol., Šestero zastavení – Kristus u sloupu, Samotišky, 1971, obsahuje
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 17. 11. 1971) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 13.
47) Šestero zastavení – Klečící Kristus, Samotišky
rest. v. r. 1971, ve spolupráci s Josefem Stárkem
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 43)
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Archiv NPÚ Ol., Šestero zastavení – Klečící Kristus, Samotišky, 1971, obsahuje
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 17. 11. 1971), schválení
restaurátorské zprávy (ze dne 23. 12. 1971) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 13.
48) Šestero zastavení – Madona/ Panna Marie Svatokopecká, Samotišky
rest. v. r. 1971, ve spolupráci s Josefem Stárkem
L: A. Cásek, 1975, s. 44.
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 43)
Archiv NPÚ Ol., Šestero zastavení – Madona, Samotišky, 1971, obsahuje
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 17. 11. 1971) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 13.
49) Marie Immaculata, Olomouc, Bělidla
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: Archiv NPÚ Ol., Marie Immaculat, Bělidla, 1972, obsahuje dokumentační
zprávu k restaurování (ze dne 9. 6. 1972), schválení restaurátorské zprávy (ze dne
20. 7. 1972) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 14.
50) Sv. Jan Nepomucký, Křelov
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: Archiv NPÚ Ol., Sv. Jan Nepomucký, Křelov, 1972, obsahuje dokumentační
zprávu k restaurování (ze dne 1. 7. 1972), schválení restaurátorské zprávy (ze dne
20. 7. 1972) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 14.
51) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Anna, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, Sloup Nejsvětější trojice, obsahuje návrh
restaurátorů (28. 2. 1972), dokumentační zprávu psanou rukou, smlouva o dílo (ze
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dne 15. 6. 1972), návrh na rozpočet, žádost na rozšíření rozpočtu (ze dne 2. 12.
1972), rozpočet pro restaurátorské práce (z roku 1972), dopis Krajského střediska
památkové péče adresovaný K. Lenhartovi (22. 9. 1972) pojednávající o
metodickém postupu restaurování a fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa, 1972, obsahuje
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 18. 11. 1972) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
52) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Jan Křtitel, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 51)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 51)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
53) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Marek, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 51)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 51)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
54) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Vavřinec, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 51)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 51)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
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55) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Josef, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 51)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 51)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
56) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Vojtěch, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 51)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 51)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
57) Sloup Nejsvětější trojice – reliéf Víra, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 51)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 51)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
58) Sloup Nejsvětější trojice – reliéf Naděje, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 51)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 51)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
59) Sloup Nejsvětější trojice – reliéf Láska, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1972, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 51)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 51)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
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60) Sloup Nejsvětější trojice – šest podstavců ve třetím poschodí, Olomouc, Horní
náměstí
rest. v. r. 1973, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, Sloup Nejsvětější trojice, obsahuje průvodní
zprávu k restaurování (ze dne 30. 6. 1973), dokumentační zprávu psanou rukou a
fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Sloup Nejsvětější trojice, 1973, obsahuje průvodní zprávu k
restaurování (ze dne 30. 6. 1973) a fotografie
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
61) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Cyril, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1973, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, Sloup Nejsvětější trojice, obsahuje smlouvu o
dílo (ze dne 29. 1. 1973 a 17. 5. 1973), dopis s rozpočty a dotazem na výši
honorářů ČFVU adresovaný K. Lenhartovi (ze dne 21. 3. 1973), dokumentační
zprávu k restaurování (ze dne 10. 11. 1973), dokumentační zprávu psanou rukou,
návrh na rozpočet, shrnutí rozpočtů na tuto i další etapy, rukou psané přípravné
verze dopisů adresované ČFVU (bez definitivní verze a data), výzva ČFVU
k návrhům kolaudace děl provedených roku 1973 (ze dne 31. 10. 1973), odpověď
K. Lenharta (ze dne 3. 11. 1973) a fotografie.
Archiv NPÚ Ol., Sloup Nejsvětější trojice, 1973, obsahuje průvodní zprávu k
restaurování (ze dne 10. 11. 1973), schválení restaurátorské zprávy (ze dne 24. 1.
1974) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
62) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Vojtěch, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1973, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 61)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 61)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
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63) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Jan Nepomucký, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1973, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 61)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 61)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
64) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Jan Sarkandr, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1973, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 61)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 61)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
65) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Blažej, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1973, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 61)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 61)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
66) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Metoděj, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1973, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 61)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 61)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
67) Sloup sv. Anny, Horní Sukolom
rest. v. r. 1973, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4., Horní Sukolom, obsahuje smlouvu o dílo (ze
dne 17. 5. 1973).
Podrobněji viz kap.: 6. 16.
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68) Sv. Jan Nepomucký, Olomouc, Václavské náměstí
rest. v. r. 1973, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 4, Václavské náměstí, obsahuje smlouvu o dílo (ze
dne 17. 5. 1973), dopis K. Lenharta adresovaný ČFVU (ze dne 3. 11. 1937) o
připravenosti na kolaudaci.
Archiv NPÚ Ol., Sv. Jan Nepomucký, Václavské náměstí, 1973, obsahuje
dokumentační zprávu k restaurování (ze dne 10. 11. 1973), schválení
restaurátorské zprávy (ze dne 24. 1. 1974) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 16.
69) Sloup Nejsvětější trojice – šest reliéfů světců v prvním poschodí, Olomouc, Horní
náměstí
rest. v. r. 1974, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, Sloup Nejsvětější trojice, obsahuje dopis ČFVU
o projednání rozpočtu na další etapu restaurování (ze dne 7. 3. 1974) a pozvánka
od Střediska státní památkové péče adresováno K. Lenhartovi k projednání
postupu další etapy restaurování (ze dne 28. 3. 1974).
Archiv NPÚ Ol., Sloup Nejsvětější trojice, 1974, obsahuje dokumentační zprávu
k restaurování (ze dne 22. 11. 1974), schválení restaurátorské zprávy (ze dne 28.
12. 1974) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
70) Sloup Nejsvětější trojice – šest reliéfů světců v druhém poschodí, Olomouc, Horní
náměstí
rest. v. r. 1974, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 69)
Archiv NPÚ Ol., viz položka č. 69)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
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71) Kašna Tritonů, Olomouc. Náměstí Republiky
rest. v. r. 1974, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, obsahuje dopis ČFVU adresovaný K. Lenhartovi
(ze dne 31. 10. 1973) ve kterém informuje o záměru restaurovat také kašnu
Trionů.
Archiv NPÚ Ol., Kašna Tritonů, 1974, obsahuje dokumentační zprávu k
restaurování (ze dne 22. 11. 1974), schválení restaurátorské zprávy (ze dne 28.
12. 1974) a fotografie
Podrobněji viz kap.: 6. 16.
72) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Florián, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1975, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, Sloup Nejsvětější trojice, obsahuje dopis ČFVU
adresovaný K. Lenhartovi s vrácením fotodokumentace k IV. etapě restaurování
(ze dne 31. 7. 1975), smlouva o dílo (ze dne 12. 8. 1975), dokumentační zpráva
(nedatovaná) a fotografie.
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
73) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Alois, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1975, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 72)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
74) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Antonín Paduánský, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1975, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 72)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
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75) Sloup Nejsvětější trojice – sv. Kapistrán, Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1975, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 72)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
76) Sloup Nejsvětější trojice – deset andílků (putti), Olomouc, Horní náměstí
rest. v. r. 1975, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, viz položka č. 72)
Podrobněji viz kap.: 6. 15.
77) Kříž, Velký Újezd
rest. v. r. 1976, ve spolupráci s Josefem Stárkem
P: SOkA Ol., K. Lenhart, kart. 3, obsahuje dohodu o provedení práce (ze dne 7.
7. 1976).
Podrobněji viz kap.: 6. 16.

128

9. Seznam použitých zkratek v textu
Organizací:
AVU

Akademie výtvarného umění

ČFVU

Český fond výtvarných umění

ČSS

Česká sportovní společnost

GASK

Galerie Středočeského kraje

GUVO

Galerie výtvarného umění v Ostravě

KPU

Klub přátel umění

KSČ

Komunistická strana Československa

MUO

Muzeum umění Olomouc

MSVU

Moravské sdružení výtvarných umělců

NPÚ

Národní památkový ústav

PdF

Pedagogická fakulta

SČVU

Svaz československých výtvarných umělců

SOkA Olomouc

Státní okresní archiv pobočka Olomouc

SOV

Skupina olomouckých výtvarníků

SVU

Skupina výtvarných umělců

SVUH

Středisko výtvarných umělců Hané

SVUM

Sdružení výtvarných umělců moravských

UP

Univerzita Palackého

USKP ČR

Ústřední seznam kulturních památek České Republiky

VUMO

Výtvarní umělci Moravská Ostrava

VV

výtvarná výchova

Bibliorafických poznámek:
ad.

a další

atd.

a tak dále

č.

číslo

ed.

editor

kat.

katalog
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kart.

karton

L:

literatura

např.

například

NP

nadzemní podlaží

P:

prameny

pozn.

poznámka

rest. v. r.

restaurováno v roce

ř. z.

řád zákona

s.

strana

stol.

století

sv.

svatý

soukr. sb.

soukromá sbírka

výst.

výstava
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11. Summary
The aim of this thesis is to present life and work of Karel Lenhart (1904 – 1978). The
thesis is composed of three main parts. The first describes the life of K. Lenhart based on all
available literature about him, on testimonies given by his relatives and his friends and on
documents stored in the archives. There we can find impacts of various events on Lenhart’s works.
This part as well as other parts is arranged chronologically.
The second part is focused on sculptures and development of his specific style of work.
It continues with K. Lenhart’s activities in the field of education and involvement in various art
societies with emphasis on organizations based in Olomouc and in Ostrava.
Chapter six is the main part of this thesis and it contains information about restoration
works on many sculptures in Olomouc and surroundings. The text describes the extent of damage
to these statues followed by the description of restoration procedures and concludes with the
evaluation of these interventions. The evaluation is based on current standards of conservation
from the available literature and consultation with professional restorers. This section is
supplemented with the information contained in the catalogue of restored masterpieces.
You can find information about used literature and internet sources at the end of this
thesis. Last pages contain appendix with images. This thesis presents the most comprehensive
elaboration of Karel Lenhart’s life, his art works and his restoration works.
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Mrňková 27. 8. 2014.
107]
Sv. Šebestián – Povel – Olomouc – po opravě 1961, SOkA Olomouc,
Karel Lenhart, M8-62, kart. 3, Povel. Foto: Eliška Mrňková 26. 11. 2014.
108]
Nejsvětější Trojice – Putto – Olomouc – před opravou 1962, Archiv NPÚ
Olomouc, Nejsvětější trojice 1962-63. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
109]
Nejsvětější Trojice – Putto – Olomouc – detail po opravě 1962, Archiv
NPÚ Olomouc, Nejsvětější trojice 1962-63. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
110]
Nejsvětější Trojice – Putto – Olomouc – před opravou 1963, Archiv NPÚ
Olomouc, Nejsvětější trojice 1962-63. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
111]
Nejsvětější Trojice – Putto – Olomouc – detail po opravě 1963, Archiv
NPÚ Olomouc, Nejsvětější trojice 1962-63. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
112]
Nejsvětější Trojice – Sv. Florián – Olomouc – před opravou 1963, Archiv
NPÚ Olomouc, Nejsvětější trojice, sv. Florián 1963. Foto: Eliška Mrňková 27.
8. 2014.
113]
Nejsvětější Trojice – Sv. Florián – Olomouc – detail po opravě 1963,
Archiv NPÚ Olomouc, Nejsvětější trojice, sv. Florián 1963. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
114]
Sousoší sv. J. Nepomuckého – Andílek – Dub n/M – detail po opravě 1964,
Archiv NPÚ Olomouc, Dub n/Moravou – sv. Jan Nepomucký. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
115]
Sv. J. Nepomucký – Dub n/M – detail po opravě 1964, Archiv NPÚ
Olomouc, Dub n/Moravou – sv. Jan Nepomucký. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
116]
Nejsvětější Trojice – Sv. Alois – Olomouc – před opravou 1964, Archiv
NPÚ Olomouc, Nejsvětější trojice – sv. Alois, sv. Antonín, sv. Kapistrán, sv.
Mořic 1964-65. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
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117]
Nejsvětější Trojice – Sv. Antonín – Olomouc – detail před opravou 1964,
Archiv NPÚ Olomouc, Nejsvětější trojice – sv. Alois, sv. Antonín, sv.
Kapistrán, sv. Mořic 1964-65. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
118]
Nejsvětější Trojice – Sv. Antonín – Olomouc – detail po opravě 1964,
Archiv NPÚ Olomouc, Nejsvětější trojice – sv. Alois, sv. Antonín, sv.
Kapistrán, sv. Mořic 1964-65. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
119]
Caesarova kašna – Olomouc – před opravou1965, Archiv NPÚ Olomouc,
Nejsvětější trojice 1962-63. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
120]
Caesarova kašna – Olomouc – detail po opravě 1965, Archiv NPÚ
Olomouc, Nejsvětější trojice 1962-63. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
121]
Merkurova kašna – Olomouc – detail před opravou 1965, Archiv NPÚ
Olomouc, Merkurova kašna, 1965. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
122]
Merkurova kašna – Olomouc – detail po opravě 1965, Archiv NPÚ
Olomouc, Merkurova kašna, 1965. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
123]
Kašna Tritonů – Olomouc – detail před opravou 1965, Archiv NPÚ
Olomouc, Kašna Tritonů, 1965. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
124]
Kašna Tritonů – Olomouc – detail po opravě 1965, Archiv NPÚ Olomouc,
Kašna Tritonů, 1965. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
125]
Sv. Florián – Velká Bystřice – povalený 1966, SOkA Olomouc, Karel
Lenhart, M8-62, kart. 4, složka Velká Bystřice. Foto: Eliška Mrňková 26. 11.
2014.
126]
Sv. Florián – Velká Bystřice – fragmenty 1966, SOkA Olomouc, Karel
Lenhart, M8-62, kart. 4, složka Velká Bystřice. Foto: Eliška Mrňková 26. 11.
2014.
127]
Sousoší sv. Floriána a sv. J. Nepomuckého – Velká Bystřice – po opravě
1966, SOkA Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 4, složka Velká Bystřice.
Foto: Eliška Mrňková 26. 11. 2014.
128]
Klášterní hradisko strop knihovny – G15, 1967, SOkA Olomouc, Karel
Lenhart, M8-62, kart. 3, složka Klášterní Hradisko. Foto: Eliška Mrňková 26.
11. 2014.
129]
Klášterní hradisko strop knihovny – FK 11, 1967, SOkA Olomouc, Karel
Lenhart, M8-62, kart. 3, složka Klášterní Hradisko. Foto: Eliška Mrňková 26.
11. 2014.
130]
Klášterní hradisko strop knihovny – FK 11, 1967, SOkA Olomouc, Karel
Lenhart, M8-62, kart. 3, složka Klášterní Hradisko. Foto: Eliška Mrňková 26.
11. 2014.
131]
Klášterní hradisko okenní výklenky knihovny – vytržení parapetů Ov 8,
1968, SOkA Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 3, složka Klášterní
Hradisko. Foto: Eliška Mrňková 26. 11. 2014.
132]
Klášterní hradisko okenní výklenky knihovny – Ov 5, 1968, SOkA
Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 3, složka Klášterní Hradisko. Foto: Eliška
Mrňková 26. 11. 2014.
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133]
Klášterní hradisko okenní výklenky knihovny – Ov 6, 1968, SOkA
Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 3, složka Klášterní Hradisko. Foto: Eliška
Mrňková 26. 11. 2014.
134]
Klášterní hradisko okenní výklenky knihovny – Ov 7, 1968, SOkA
Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 3, složka Klášterní Hradisko. Foto: Eliška
Mrňková 26. 11. 2014.
135]
Sloup P. Marie – Nová ulice – Olomouc – před opravou 1968, Archiv
NPÚ Olomouc, Nová ulice, Panna Marie, 1968. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
136]
Sloup P. Marie – Nová ulice – Olomouc – po opravě 1968, Archiv NPÚ
Olomouc, Nová ulice, Panna Marie, 1968. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
137]
Socha P. Marie – Pavlovičky – Olomouc – před opravou 1968, SOkA
Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 4, složka Pavlovičky. Foto: Eliška
Mrňková 26. 11. 2014.
138]
Socha P. Marie – Pavlovičky – Olomouc – po opravě 1968, SOkA
Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 4, složka Pavlovičky. Foto: Eliška
Mrňková 26. 11. 2014.
139]
Sv. Florián – Žerotínovo náměstí – Olomouc – před opravou 1968, Archiv
NPÚ Olomouc, Sv. Florián, Žerotínovo náměstí, 1968. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
140]
Sv. Florián – Žerotínovo náměstí – Olomouc – po opravě1968, Archiv
NPÚ Olomouc, Sv. Florián, Žerotínovo náměstí, 1968. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
141]
Sv. Jan Nepomucký – Chválkovice – Olomouc – před opravou 1968,
Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Jan Nepomucký, Chválkovice. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
142]
Sv. Jan Nepomucký – Chválkovice – Olomouc – detail před opravou1968,
Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Jan Nepomucký, Chválkovice. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
143]
Sv. Jan Nepomucký – Chválkovice – Olomouc – po opravě 1968, Archiv
NPÚ Olomouc, Sv. Jan Nepomucký, Chválkovice. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
144]
Sv. Tadeáš – Chválkovice – Olomouc – detail před opravou 1968, Archiv
NPÚ Olomouc, Sv. Tadeáš, Chválkovice. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
145]
Sv. Tadeáš – Chválkovice – Olomouc – detail po opravě 1968, Archiv
NPÚ Olomouc, Sv. Tadeáš, Chválkovice. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
146]
Poutník s andělem – Chválkovice – Olomouc – detail před opravou 1968,
Archiv NPÚ Olomouc, Poutník s andělem, Chválkovice. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
147]
Poutník s andělem – Chválkovice – Olomouc – detail po opravě 1968,
Archiv NPÚ Olomouc, Poutník s andělem, Chválkovice. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.

143

148]
Sv. J. Nepomucký – Bílá Lhota – detail před opravou 1969, Archiv NPÚ
Olomouc, Sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, Bílá Lhota. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
149]
Sv. J. Nepomucký – Bílá Lhota – detail po opravě 1969 Archiv NPÚ
Olomouc, Sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, Bílá Lhota. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
150]
Sv. Florián – Bílá Lhota – detail před opravou 1969, Archiv NPÚ
Olomouc, Sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, Bílá Lhota. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
151]
Sv. Florián – Bílá Lhota – detail po opravě 1969, Archiv NPÚ Olomouc,
Sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, Bílá Lhota. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
152]
Sochy v Bílé Lhotě – po opravě1969, Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Florián a
sv. Jan Nepomucký, Bílá Lhota. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
153]
Anděl - Věrovany u Dubu n/M – před opravou 1969, Archiv NPÚ
Olomouc, Anděl, Věrovany. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
154]
Anděl - Věrovany u Dubu n/M – před opravou 1969 Archiv NPÚ
Olomouc, Anděl, Věrovany. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
155]
Anděl - Věrovany u Dubu n/M – po sejmutí barev 1969, Archiv NPÚ
Olomouc, Anděl, Věrovany. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
156]
Anděl - Věrovany u Dubu n/M – po opravě 1969, Archiv NPÚ Olomouc,
Anděl, Věrovany. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
157]
Anděl - Věrovany u Dubu n/M – po opravě 1969, Archiv NPÚ Olomouc,
Anděl, Věrovany. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
158]
Sv. Linhart – Blatec – před opravou 1969, Archiv NPÚ Olomouc, Sv.
Linhart, Blatec. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
159]
Sv. Linhart – Blatec – před opravou schody 1969, Archiv NPÚ Olomouc,
Sv. Linhart, Blatec. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
160]
Sv. Linhart – Blatec – po opravě 1969, Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Linhart,
Blatec. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
161]
Sv. Jan Nepomucký – Slavonín – Olomouc – před opravou 1969, Archiv
NPÚ Olomouc, Sv. Jan Nepomucký, Slavonín. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
162]
Sv. Jan Nepomucký – Slavonín – Olomouc – po opravě 1969, Archiv NPÚ
Olomouc, Sv. Jan Nepomucký, Slavonín. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
163]
Sv. J. Nepomucký – Dub n/M. – před opravou 1970, Archiv NPÚ
Olomouc, Sv. Jan Nepomucký, Dub nad Moravou. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
164]
Sv. J. Nepomucký – Dub n/M. – po opravě 1970, Archiv NPÚ Olomouc,
Sv. Jan Nepomucký, Dub nad Moravou. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
165]
Sv. Ivo – Dub n/M. – před opravou 1970, Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Ivo,
Dub nad Moravou. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014
166]
Sv. Ivo – Dub n/M. – po opravě 1970, Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Ivo, Dub
nad Moravou. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
167]
Sv. Josef – Dub n/M. – po opravě 1970, Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Josef,
Dub nad Moravou. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
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168]
Sv. Matouš – Šumperk – před opravou 1970, Archiv NPÚ Olomouc, Sv.
Lukáš/Matouš, Šumperk. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
169]
Sv. Matouš – Šumperk – po opravě 1970, Archiv NPÚ Olomouc, Sv.
Lukáš/Matouš, Šumperk. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
170]
Sv. Lukáš – Šumperk – před opravou 1970, Archiv NPÚ Olomouc, Sv.
Matouš/Lukáš, Šumperk, Šumperk. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
171]
Sv. Lukáš – Šumperk – po opravě 1970, Archiv NPÚ Olomouc, Sv.
Matouš/Lukáš, Šumperk, Šumperk. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
172]
Sv. Marek – Šumperk – před opravou 1970, Archiv NPÚ Olomouc, Sv.
Marek, Šumperk. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
173]
Sv. Marek – Šumperk – po opravě 1970, Archiv NPÚ Olomouc, Sv.
Marek, Šumperk. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
174]
Mariánský sloup – Andílek – Uničov – před opravou 1971, Archiv NPÚ
Olomouc, Mariánský sloup v Uničově. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
175]
Mariánský sloup – Andílek – Uničov – po opravě1971, Archiv NPÚ
Olomouc, Mariánský sloup v Uničově. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
176]
Mariánský sloup – Reliéf se sv. Sarkandrem – Uničov – před opravou
1971, Archiv NPÚ Olomouc, Mariánský sloup v Uničově. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
177]
Mariánský sloup – Reliéf se sv. Sarkandrem – Uničov – po opravě 1971,
Archiv NPÚ Olomouc, Mariánský sloup v Uničově. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
178]
Sv. František Xaverský – Rokytnice u Přerova – před opravou 1971,
Archiv NPÚ Olomouc, Sv. František Xaverský, Rokytnice u Přerova. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
179]
Sv. František Xaverský – Rokytnice u Přerova – po opravě 1971, Archiv
NPÚ Olomouc, Sv. František Xaverský, Rokytnice u Přerova. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
180]
Šestero zastavení – Kristus nesoucí kříž – Samotišky – před opravou 1971,
Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
181]
Šestero zastavení – Kristus nesoucí kříž – Samotišky – po opravě 1971,
Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
182]
Šestero zastavení – Ukřižovaný Kristus – Samotišky – před opravou 1971,
Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
183]
Šestero zastavení – Ukřižovaný Kristus – Samotišky – po opravě 1971,
Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
184]
Šestero zastavení – Ecce Homo – Samotišky – před opravou 1971, Archiv
NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
185]
Šestero zastavení – Ecce Homo – Samotišky – po opravě 1971, Archiv
NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
186]
Šestero zastavení – Kristus u sloupu – Samotišky – detail před opravou
1971, Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
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187]
Šestero zastavení – Kristus u sloupu – Samotišky – detail po opravě 1971,
Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
188]
Šestero zastavení – Kristus na Olivetské hoře – Samotišky – detail před
opravou 1971, Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
189]
Šestero zastavení – Kristus na Olivetské hoře – Samotišky – detail po
opravě 1971, Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
190]
Šestero zastavení – Panna Marie Svatokopecká – Samotišky – detail před
opravou 1971, Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
191]
Šestero zastavení – Kristus na Olivetské hoře – Samotišky – detail v
průběhu opravy 1971, Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
192]
Šestero zastavení – Panna Marie Svatokopecká – Samotišky – detail po
opravě 1971, Archiv NPÚ Olomouc, Šestero zastavení. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
193]
Immaculata – Bělidla – Olomouc – detail před opravou 1972, Archiv NPÚ
Olomouc, Marie Immaculata, Olomouc - Bělidla. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
194]
Immaculata – Bělidla – Olomouc – detail po opravě 1972, Archiv NPÚ
Olomouc, Marie Immaculata, Olomouc - Bělidla. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
195]
Sv. J. Nepomucký – Křelov – detail před opravou 1972, Archiv NPÚ
Olomouc, Sv. Jan Nepomucký, Křelov. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
196]
Sv. J. Nepomucký – Křelov – detail po opravě 1972, Archiv NPÚ
Olomouc, Sv. Jan Nepomucký, Křelov. Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
197]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Anna – Olomouc – detail před opravou
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
198]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Anna – Olomouc – detail po opravě 1972,
Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
199]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Jan Křtitel – Olomouc – detail před
opravou 1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972.
Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
200]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Jan Křtitel – Olomouc – detail po opravě
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
201]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Marek – Olomouc – detail před opravou
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
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202]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Marek – Olomouc – detail po opravě 1972,
Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
203]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Vavřinec – Olomouc – detail před opravou
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
204]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Vavřinec – Olomouc – detail před opravou
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
205]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Josef – Olomouc – detail před opravou
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
206]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Josef – Olomouc – detail po opravě 1972,
Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
207]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Vojtěch – Olomouc – detail před opravou
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
208]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Vojtěch – Olomouc – detail po opravě
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
209]
Sloup Nejsvětější Trojice – Víra, reliéf – Olomouc – detail před opravou
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
210]
Sloup Nejsvětější Trojice – Naděje, reliéf – Olomouc – detail po opravě
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
211]
Sloup Nejsvětější Trojice – Láska, reliéf – Olomouc – detail v době opravy
1972, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice, 1. etapa 1972. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
212]
Sloup Nejsvětější Trojice – Podstavec pod sochou sv. Anny – Olomouc –
detail před opravou 1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973.
Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
213]
Sloup Nejsvětější Trojice – Podstavec pod sochou sv. Anny – Olomouc –
detail po opravě 1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973.
Foto: Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
214]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Cyril – Olomouc – detail před opravou
1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
215]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Vojtěch – Olomouc – detail před opravou
1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
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216]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Vojtěch – Olomouc – detail po opravě
1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
217]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Jan Nepomucký – Olomouc – detail před
opravou 1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
218]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Jan Nepomucký – Olomouc – detail po
opravě 1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
219]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. J. Sarkandr – Olomouc – detail před
opravou 1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
220]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Blažej – Olomouc – detail před opravou
1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
221]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Blažej – Olomouc – detail po opravě 1973,
Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973. Foto: Eliška Mrňková 27.
8. 2014.
222]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Metoděj – Olomouc – detail po opravě
1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1973. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
223]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Petr, reliéf – Olomouc – detail po opravě
1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
224]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Pavel, reliéf – Olomouc – detail po opravě
1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
225]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Jan, reliéf – Olomouc – detail po opravě
1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
226]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Tomáš, reliéf – Olomouc – detail po opravě
1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
227]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Jakub Menší, reliéf – Olomouc – detail
před opravou 1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
228]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Ondřej, reliéf – Olomouc – detail po
opravě 1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
229]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Filip, reliéf – Olomouc – detail po opravě
1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
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230]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Bartoloměj, reliéf – Olomouc – detail po
opravě 1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
231]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Jakub Větší, reliéf – Olomouc – detail po
opravě 1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
232]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Juda Tadeáš, reliéf – Olomouc – detail po
opravě 1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
233]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Šimon, reliéf – Olomouc – detail po opravě
1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
234]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Matouš, reliéf – Olomouc – detail v době
opravy 1974, Archiv NPÚ Olomouc, Sloup Nejsvětější trojice 1974. Foto:
Eliška Mrňková 27. 8. 2014.
235]
Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Antonín Paduánský – Olomouc – po opravě
1975, SOkA Olomouc, Karel Lenhart, M8-62, kart. 3, složka Trojiční sloup.
Foto: Eliška Mrňková 26. 11. 2014.
236]
Sv. Jan Nepomucký – Václavské náměstí – Olomouc – před opravou 1973,
Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Jan Nepomucký 1973. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
237]
Sv. Jan Nepomucký – Václavské náměstí – Olomouc – detail v průběhu
opravy 1973, Archiv NPÚ Olomouc, Sv. Jan Nepomucký 1973. Foto: Eliška
Mrňková 27. 8. 2014.
238]
Kašna Tritonů, Náměstí republiky – Olomouc – detail muže před opravou
1974, Archiv NPÚ Olomouc, Kašna Tritonů 1974. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
239]
Kašna Tritonů, Náměstí republiky – Olomouc – detail muže po opravě
1974, Archiv NPÚ Olomouc, Kašna Tritonů 1974. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
240]
Kašna Tritonů, Náměstí republiky – Olomouc – detail chrliče v průběhu
opravy 1974, Archiv NPÚ Olomouc, Kašna Tritonů 1974. Foto: Eliška Mrňková
27. 8. 2014.
241]
Kašna Tritonů, Náměstí republiky – Olomouc – detail chrliče po opravě
1974, Archiv NPÚ Olomouc, Kašna Tritonů 1974. Foto: Eliška Mrňková 27. 8.
2014.
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13. Obrazová příloha

3] Vila Na Letné.

4] Ateliér v Mlčochově ulici č. 6.

6] Kolumbárium Husova sboru v Olomouci.

8] Z. Hynek, Pamětní deska Jindřicha a Karla
Lenharta, 1993, bronz.

9] K. Lenhart, Tenista, 1924, sádra.

11] K. Lenhart, Plaketa vítězi, 1924, bronz.

12] K. Lenhart, Překážkář, 1926, sádra.

13] K. Lenhart, Pištec, 1924, sádra.

16] K. Lenhart, Zpěváčci z Chartres, 1925,
terakota.

17] K. Lenhart, Zpěváčci z Chartres,
1925, sádra, soukromá sbírka.

18] K. Lenhart, Zpěváčci z Chartres, 1925, dřevo, soukromá sbírka. Foto: Eliška Mrňková
20. 3. 2015.

21] K. Lenhart, Šestnáctiletá, 1925, sádra.

23] K. Lenhart, Náhrobek rodiny Mišauerovi (detail), 1925, žula a mramor.

26] K. Lenhart, Světlonoš, 1923, pískovec, Pardubice.

27] K. Lenhart, Světlonoš, 1923, pískovec, Pardubice.

29] K. Lenhart, Portrét biskupa R. Stejskala, 1925.

34] K. Lenhart, Taneční pár, 1931, bronz.

35] K. Lenhart, Eva, 1934, bronz, MUO.

42] K. Lenhart, Z rána, 1936, bronz, GASK.

43] K. Lenhart, Z rána, 1935, dřevo, MUO.

44] K. Lenhart, Z rána, 1936, sádra.

46] K. Lenhart, Průmysl, 1929, Legionářská
ulice č. 3, Olomouc.

47] K. Lenhart, Truhlářství, 1929,
Legionářská ulice č. 3, Olomouc.

51] K. Lenhart, Tři reliéfy pro Věž samostatnosti, 1929, pískovec, Hořice.

55] K. Lenhart, Pokořená/Pokání, 1939, sádra.

56] K. Lenhart, Kropenka/Madona, 1939, terrakota.

58] K. Lenhart, Tanečnice, 1943, bronz.

59] K. Lenhart, Rusalka, 1943, bronz, MUO.

62] K. Lenhart, Hygie, 1940, terrakota.

63] K. Lenhart, Hygie, 1943, bronz, MUO.

64] K. Lenhart, Hygie, dřevo, GASK.

65] K. Lenhart, Hygie, 1949, pískovec.

68] K. Lenhart, K. Gottwald, počátek
50. let 20. stol., sádra, MUO.

69] K. Lenhart, Portrét malíře J. Lenharta,
1955, kámen hadec, MUO.

72] K. Lenhart, Sbratření/Družba, 1949, sádra, MUO.

73] K. Lenhart, Thalie, 1946, dřevo.

74] K. Lenhart, V nový život, 1951, dřevo, MUO.

75] K. Lenhart, Na stupni vítězů, 1952, sádra.

76] K. Lenhart, Dělník s heverem, 50. léta
20. stol., dřevo, MUO.

77] K. Lenhart, Slévačský učeň, 1950, bronz.

81] K. Lenhart, Čtenářky (studie), 1961, sádra.

82] K. Lenhart, Socialistická rodina, asi 1965.

87] K. Lenhart, Plamen, 1969, beton a
mramor.

88] K. Lenhart, Plamen, 1969, beton a
mramor.

94] K. Lenhart, Reliéf pro Domov důchodců v Rožnově pod Radhoštěm, po 1973, dřevo.

95] K. Lenhart, Česání chmele, 1977, dřevo, MUO.

97] Naši umělci Sochař Karel Lenhart, České slovo, 1934.

98] Kašna Svatopluk – detail před opravou
zepředu.

100] Kašna Svatopluk – detail před
opravou zad.

99] Kašna Svatopluk – detail opravené
přední části.

101] Kašna Svatopluk – detail opravených
zad.

104] Sv. J. Nepomucký – Velká Bystřice –
detail před opravou 1961.

105] Sv. J. Nepomucký – Velká Bystřice
– detail před opravou 1961.

106] Sv. J. Nepomucký – Velká Bystřice – detail po opravě 1961.

110] Nejsvětější Trojice – Sv. Florián – před
opravou 1963.

115] Nejsvětější Trojice – Sv. Antonín –
detail před opravou 1964.

111] Nejsvětější Trojice – Sv. Florián –
po opravě 1963.

116] Nejsvětější Trojice – Sv. Antonín –
detail po opravě 1964.

123] Kašna Tritonů – detail po opravě 1965.

124] Kašna Tritonů – detail před opravou
1965.

126] Sv. Florián – Velká Bystřice – fragmenty 127] Sousoší sv. Floriána a sv. J. Nepomuckého
1966.
– Velká Bystřice – po opravě 1966.

130] Klášterní hradisko strop knihovny – FK 11, 1967.

131] Klášterní hradisko okenní výklenky
knihovny – vytržení parapetů Ov 8, 1968.

133] Klášterní hradisko okenní výklenky
knihovny – Ov 6, 1968.

137] Socha P. Marie – Pavlovičky – před
opravou 1968.

144] Poutník s andělem – Chválkovice –
detail před opravou 1968.

138] Socha P. Marie – Pavlovičky – po
opravě 1968.

145] Poutník s andělem – Chválkovice –
detail po opravě 1968.

150] Sv. Florián – Bílá Lhota – detail před
opravou 1969.

153] Anděl - Věrovany u Dubu n/M – před
opravou 1969.

151] Sv. Florián – Bílá Lhota – detail po
opravě 1969.

156] Anděl - Věrovany u Dubu n/M – po
opravě 1969.

165] Sv. Ivo – Dub n/M. – před opravou
1970.

168] Sv. Matouš – Šumperk – před
opravou 1970.

166] Sv. Ivo – Dub n/M. – po opravě 1970.

169] Sv. Matouš – Šumperk – po opravě
1970.

178] Sv. František Xaverský – Rokytnice u Přerova
– před opravou 1971.

179] Sv. František Xaverský – Rokytnice u Přerova – po opravě 1971.

186] Šestero zastavení – Kristus u sloupu –
detail před opravou 1971.

190] Šestero zastavení – Panna Marie
Svatokopecká – detail před opravou 1971.

187] Šestero zastavení – Kristus u sloupu –
detail po opravě 1971.

192] Šestero zastavení – Panna Marie
Svatokopecká – detail po opravě 1971.

193] Immaculata – Bělidla – detail před
opravou 1972.

201] Sloup Nejsvětější Trojice – Sv.
Vavřinec – detail před opravou 1972.

194] Immaculata – Bělidla – detail po
opravě 1972.

202] Sloup Nejsvětější Trojice – Sv.
Vavřinec – detail před opravou 1972.

205] Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Josef
– detail před opravou 1972.

206] Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Josef
– detail po opravě 1972.

209] Sloup Nejsvětější Trojice – Olomouc – Víra, reliéf – detail před opravou 1972.

217] Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Jan
Nepomucký – detail před opravou 1973.

218] Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Jan
Nepomucký – detail po opravě 1973.

224] Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Pavel, reliéf – detail po opravě 1974.

230] Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Bartoloměj, reliéf – detail po opravě 1974.

233] Sloup Nejsvětější Trojice – Sv. Šimon, reliéf – detail po opravě 1974.

238] Kašna Tritonů, Náměstí republiky – detail muže před opravou 1974.

241] Kašna Tritonů, Náměstí republiky – detail chrliče po opravě 1974.
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Karel Lenhart (1904 - 1978), sochař a restaurátor
Karel Lenhart (1904 - 1978), Sculptor and Restorer
Cílem této práce je představit Karla Lenharta (1904 - 1978) jako
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