
 

 

 
PAVEL NOVOTNÝ 

Malířská grafická a restaurátorská tvorba,bezpečnostní ochrana uměleckých děl, 
 zakládající člen Unie Výtvarných Umělců Č.R. 

 

C.V.   Profil autora a jeho cesta.  
 

       Tento text je psán ve třetí osobě, dívám se na sebe sama zvenčí, text nemá hodnotící charakter. Spíše je  

poděkováním rodičům a předkům za občanskou a profesní vybavenost. Je vyjádřením vděčnosti a obdivu 

k nesporným gigantům profesním i lidským. Autor je vnukem prarodičů, kteří se podíleli budováním Čs. Legií na 

založení prvé, svobodné Československé republiky. Otec: Malíř, interiérový architekt. Matka v domácnosti. Po 

ukončení základního a středoškolského vzdělání se zaměřením na typografii a knižní grafiku skládá úspěšně přijímací 

zkoušky na AVU (u prof. Vl. Sychry obor monumentální malba) je ovšem režimem povolán k výkonu vojenské základní 

služby, což vnímá jako důsledek politického tlaku na rodinu. Vojenskou službu absolvuje u právě reorganizovaných 

PTP na Silniční a železniční vojsko. Po té co se mu nepodaří v sídle vojenského Útvaru na zámku v Pernarci (okr. Plzeň 

sever) zachránit několik historických Olejomaleb barokního období v  zámecké kapli a mobiliář, který je následně 

zdevastován a rozkraden, zámecká kaple byla proměněna na krecht brambor pro vojenskou kuchyni. To bylo 

rozhodující pro jeho pozdější celoživotní profesní život. Po hromadné, půl roku trvající internaci ve vojenském táboře 

Jistebnice u Tábora spolu s ostatními politicky nespolehlivými je celostátním rozkazem Ministerstva národní obrany 

spolu s ostatními stovkami internovaných v celé ČSR propuštěn do civilu. 

       Nelze navázat na započatá studia, prof. Vl. Sychra v r. 1961 umírá. (Za hrozbou politického procesu s V.S. stojí Ak. 

prof. Zd. Nejedlý, politické akce Betlémská kaple). Autor studuje u prof. R. Ondráčka obor restaurátorství malířských 

děl. Za žáka si ho vybírá prof. PhDr. V. V. Štech v oboru dějiny umění. Ten ho představuje prof. Bohuslavu Slánskému. 

Studia knih a přednášek mu nestačí.  V praxi a studiu pokračuje dále soukromě u ak. mal. Niro Hečimoviče. Na 

podzim r. 1963 nastupuje do zaměstnání ve výtvarném atelieru jednoho pražského podniku. Jsou mu postupně 

svěřovány technologické informace, které jsou jinak nedostupné. Praktikuje postupně desítky a stovky laboratorních 

zkoušek a postupů odhalující platnost historických receptur. Tuto etapu spojuje s projekty večerů poezie v pražské 

VIOLE. Jakkoliv touží po samostatnosti ve svobodě své vlastní v r. 1964 se žení, má syna Michala. Na základě 

policejních vyšetřování související s výtvarnou realizací večerů poezie amerických beatniků pozbývá veškeré důvěry 

v tehdejší režim a v r. 1967 odchází do „svobodného povolání“ jako registrovaný malíř, grafik a restaurátor. Maluje 

obrazy, tvoří grafické listy v technikách klasického hlubotisku a restauruje malířská díla v technice historické 

olejomalby. Významným zdrojem jeho příjmů představuje zakázková tvorba a to jak pro firmy a kulturní instituce nebo 

sběratele v ČSR a později i v zahraničí. Může si občas dovolit „charitu“ a pracovat za režijní náklady bez honoráře. 

V čase tzv. normalizace má na tři roky zakázanou činnost. Nesouhlas se vstupem vojsk a Provokující návrh na 

„politický plakát“ VŘSR s názvem „Moře krve“ ho radýruje ze seznamu doporučovaných autorů. V té době ho 

angažují zahraniční firmy a zákazníci z řad soukromých sběratelů. Objevuje skvělé možnosti kapkových analýz 

anorganických materiálů. Objevuje kouzlo a pregnantní průkaznosti infrafotografie.  

        Trápí ho kriminalita v oblasti uměleckých děl a vzrůstající škody na kulturně historických hodnotách. Po 

předchozích zkušenostech cíleně pracuje na projektu sekundární ochrany uměleckých děl AUTENTIKA, neví, že ho 

čeká více jak 25 let trvající práce, než se dostaví žádoucí výsledky. V rámci své restaurátorské tvorby aplikuje 

bezpečnostní projekt AUTENTIKA v e své praxi. Tento projekt stále zdokonaluje v závislosti na rozvoji poznání 

vědeckých oborů a „hi-tech“. 17.list.89 ho zastihuje v pražském Mánesu, spolu s ostatními výtvarnými umělci zakládá 

UNII VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ Č.R. jako nástupnickou organizaci bývalého komunistického SVAZU, intenzivně 

se angažuje na výjezdech do obcí a měst, kde schází aktuální informace o dění v Praze, zúčastňuje se jednáních 

v Auroře, Špalíčku, koordinuje s kolegy součinnost všech tvůrčích obcí. Zahajuje prvý zakládající sjezd UVU Č.R. 

Odmítá nabídku PhDr. Kosatíka na zařazení své osoby do repre publikace „WHO IS WHO IN CSR“. Jako důsledný 

politický nestraník nevstupuje do nově zakládané ODS, odmítá funkce, spolupracuje na pracovních předlohách 

zákonů O KULTUŘE, je spoluautorem pracovní předlohy Autorského zákona, vystupuje na obranu majetků oborových 

sdružení všech umělců jako tiskový mluvčí RADY OBRANY KULTURY. Je autorem pracovní verze zákona o Akontacích, 

stává se členem konzultantem kulturního výboru České Národní Rady. Po likvidaci společného státu v roce 1993 

odchází ze všech veřejných funkcí.  Vrací se zpět ke své tvorbě. Od r. 1975 – 2008 má v oboru restaurátorství za sebou 

celkem 330 realizací. Od prostých konzervačních zásahů, přes náročné rehabilitace značně poškozených 

uměleckých děl. V r. 2005 se nachází v důsledku sportovního úrazu ve vážném zdravotním stavu, podstupuje operaci 

kompletního žillního „by passu“ pravé nohy v pražském IKEMU, téměř na celý rok je vyřazen nejenom z  pracovních, 

ale i běžných životních aktivit. Teprve v březnu 2007 zahajuje v závislosti na svém zdravotním stavu postupně všechny 

tvůrčí aktivity v celkem osmi realizacích restaurování uměleckých děl a volné malbě.  

Ve třetí osobě o sobě hovoří autor v naději vlídného porozumění. 

                                                                                                                                                                             Pavel Novotný 
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