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Termín syntonos se v uměnovědné literatuře objevuje jako 
technika obrazů Antonína Slavíčka, Otakara Lebedy, Antoní-
na Hudečka a několika dalších žáků Julia Mařáka kolem roku 
1900 a zmínky o něm jsou rozptýleny v řadě publikací. Dosud se 
jím však u nás nikdo systematicky nezabýval, ať už z hlediska 
umělecko-historického nebo restaurátorsko-technologického. Ve 
skutečnosti nejde o označení nějaké malířské techniky či mate-
riálu, nýbrž o konkrétní značku vodou rozpustných barev, jednu 
z mnoha, které se začaly průmyslově vyrábět v závěrečných dese-
tiletích 19. století. Díky svým zajímavým vlastnostem však barvy 
Syntonos už od svého vzniku přitahovaly pozornost a vyvolávaly 
jak nadšení, tak i příkré odsudky. Jimi malované obrazy se svými 
vizuálními charakteristikami odlišují nejen od olejomalby, kte-
rou chtěly nahradit, ale v určité míře i od jiných temper. Nejspíš 
proto se v českém prostředí začal pojem syntonos používat jako 
označení techniky. 
Současná výstava, kterou společně připravili historici umění 
Marcel Fišer a Michael Zachař a restaurátorka Národní galerie 
v Praze Hana Bilavčíková, poprvé souhrnně představuje vel-
kou část obrazů, které bývají tradičně uváděny jako syntonos, 
případně je lze podle jejich vzhledu jako syntonos určit, přestože 
jsou evidovány pod obecnými termíny tempera či kombinovaná 
technika. Zároveň prezentuje výsledky restaurátorsko-technolo-
gického průzkumu několika „syntonosů“, který Hana Bilavčíko-
vá provedla v rámci své disertace na Akademii výtvarných umění 
v Praze. Při práci na projektu se autoři také mohli opřít o výsled-
ky nedávno publikovaného výzkumu pojidel v temperové malbě 
kolem roku 1900 v Mnichově, který proběhl v tamním Doernero-
vě institutu a přinesl klíčové poznatky právě k barvám Syntonos.

V druhé polovině 19. století byla na trh uvedena řada průmy-
slově vyráběných olejových barev v tubě, které však trpěly 
značnými nedostatky zejména ve stálosti barevných tonů. Za 
jednu z příčin degradace bylo považováno nevhodné olejové 
pojidlo. To vedlo k pokusům vyvinout barvy rozpustné vodou, 
které by byly jejich adekvátní náhradou. Mezi ně patří i Syn-
tonosfarben, které si v roce 1893 nechal patentovat Wilhelm 
Beckmann, jinak zcela neznámý mnichovský malíř. V pa-
tentové přihlášce Beckmann uvedl, že „… spojují přednosti 
olejových barev (…), jako je světelnost, hloubka atd., s výho-
dami, které jsou vlastní akvarelu.“ Dalo se s nimi pracovat jak 
způsobem „vlhká malba do vlhkého podkladu“, tak je i pastóz-
ně nanášet, a to dokonce i špachtlí. „Jimi vytvořený obraz není 
k rozeznání od obrazu namalovaného olejem a oproti němu má 
tu výhodu, že časem neztmavne.“ 
Beckmann se s nimi pokoušel proniknout do Velké Británie, 
ostatně jediné dodnes zachované tuby se dochovaly v pozůs-
talosti Jamese Whistlera. Zdá se však, že kromě Německa 
zanechaly hlubší stopu už jen v Čechách! V Německu k jejich 
proslulosti, zčásti ovšem kontroverzní, přispělo to, že si je ob-
líbil Franz von Stuck, ve své době nejvýznamnější mnichovský 
malíř. V roce 1894 byl jeho obraz Válka zakoupen státem jako 
vůbec první veřejná akvizice od umělce Mnichovské secese. 
Bohužel už v tomtéž roce se na něm objevily krakely a Stuck 
ho musel restaurovat, což bylo široce probíráno v dobovém 
tisku. Podle něj však poškození nebyla závažná a nepřipisoval 
je barvám, které používal i nadále. Hlavním oponentem barev 
Syntonos se stala největší dobová autorita v oboru malířských 
materiálů a technologií, teoretik a vynálezce silikátových 
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barev Adolf Wilhelm Keim, který působil právě v Mnichově. 
Opakovaná Keimova kritika se někdy po přelomu století 
nejspíš podepsala na zastavení jejich výroby, přesné okolnosti 
a datum jejich konce však zůstávají nejasné… 
Barvy Syntonos se v Čechách objevily v okruhu studentů kra-
jinářské speciálky Julia Mařáka na pražské Akademii, kteří 
pro práci v krajině potřebovali rychleschnoucí barvy. Dalším 
autorem, který je ve větší míře používal, byl Antonín Hudeček, 
který sice mezi Mařákovy žáky nepatřil, ale pravidelně se zú-
častňoval jejich letních plenérových pobytů. Užití těchto barev 
máme bezpečně doloženo v roce 1896 u Antonína Slavíčka 
a Antonína Hudečka, Slavíček jimi nejspíš maloval už o rok 
dříve; Miloš Jiránek dokonce píše, že k nim přešel „návodem 
Mařákovým“. Vedle čistých syntonosů tuto techniku používali 
i k podmalování svých olejomaleb. Podobný přístup se objevu-
je právě i u jejich učitele Julia Mařáka: při opticko-fyzikálním 
průzkumu vystaveného obrazu Odpočinek pod stromy byla 
objevena podkresba tužkou a podmalba syntonosem nebo 
jinou temperou, zcela odpovídající postupu, jaký známe od 
jeho žáků. 
Dalším z autorů, kteří syntonos opakovaně používali, byl Ota-
kar Lebeda. Za letního pobytu v Karlových Varech v roce 1898 
nasadil intenzitu barev snad ještě výše než Slavíček, takže 
dobová kritika mluvila o „píchavých impresích“. Syntonosem 
maloval i nadále souběžně s oleji. V roce 1899 si z jarního 
pobytu na Okoři i podzimního v Bechyni přivezl několik děl, 
která řadíme k nejmodernějším domácím krajinám té doby. 
Oproti Slavíčkovi maluje až viditelně neuroticky, jeho barva je 
extrémně vylehčená, celek občas až nepevný. Jde o optické  

senzace, duševní výboje extrémního nadání a zničující se-
bedestrukce. Několik figurálních námětů malovaných roku 
1900, jako např. Koželuzi, stojí už v branách expresionismu.
V českém prostředí spojujeme syntonos se specifickou tona-
litou některých Slavíčkových obrazů, která kdysi tolik vadila 
Jiránkovi. „V prvních syntonosech překáží nadužívání fialové, 
často také nedostatek vzdušnosti, zaviněný částečně tím, že 
Slavíček mnoho maloval na hladké kartóny; ale po několika 
pokusech ovládá Slavíček tento dosti nesympatický materiál 
virtuózně (Červnový den).“ Intenzivní barevnost je však dána 
pouze jeho osobním přístupem, neboť například u souběž-
ných syntonosů Hudečkových nic podobného nenajdeme. 
František Žákavec to vyjádřil slovy, „kdežto okořský plen-air 
Slavíčkův, krevně zapálený, zněl již rázně do dur, ladil Hude-
ček, klidnějšího tepu krve, všechny své obrazy do moll“. Podle 
Petra Wittlicha vedl syntonos Slavíčka „suchostí barvy k ploš-
nosti a dekorativnímu efektu, který ovšem souzněl s poža-
davky dobového secesního stylu“, zatímco V. V. Štech na něm 
ocenil to, „že žádal rychlou práci, obdobnou akvarelu“, což se 
u Slavíčkových obrazů projevuje v „bezprostřednosti živého 
světelného děje“. 

The term syntonos appears in the art historical literature as 
a technique of painting created by Antonín Slavíček, Otakar 
Lebeda, Antonín Hudeček and several other followers of 
Mařák around 1900 and references to it are scattered in 
a number of publications. Nevertheless, no one has dealt with 
it systematically so far, whether in terms of art history or in 
restoration technology. In fact, the word syntonos does not 
indicate a painting technique or material, it was a specific brand 
of water-soluble paint, one of many that began to be mass-
produced in the last decades of the 19th century. Thanks to their 
interesting qualities, Syntonos paints attracted attention from 
the beginning and evoked both enthusiasm and criticism as well. 
For their visual characteristics, paintings made with Syntonos 
are different not only from oil painting, which they sought to 
replace, but to some extent also from other tempera paints. 
Perhaps this is why the term syntonos began to be used to name 
a technique as well. 
The current exhibition, prepared together by the art historians 
Marcel Fišer and Michael Zachař and the restorer of the National 
Gallery in Prague Hana Bilavčíková, presents for the first time 
a large number of paintings which are traditionally mentioned 
as syntonos or can be defined as syntonos according to their 
appearance, although they are often filed under the general term 
tempera. The exhibiton also presents the results of the restoration 
and technological research of several „syntonoses“, which Hana 
Bilavčíková carried out as a part of her dissertation at the 
Academy of Fine Arts in Prague. The whole project is based on 
extensive research in binders in tempera painting around 1900, 
which has recently taken place in the Doerner Institut in Munich 
providing key findings about Syntonos paints.

Otakar Lebeda, Karlovy Vary, 1898, tempera na kartonu / 
tempera on cardboard, 67 × 50 cm, Národní galerie v Praze,  
foto © Národní galerie v Praze.

" Antonín Slavíček, 
Červnový den / A Day in 
June, 1898–1899, syntonos 
na lepence / syntonos on 
pasteboard, 71 × 105,5 cm, 
Národní galerie v Praze, foto 
© Národní galerie v Praze.

Otakar Lebeda, Šeřík - 
Rozkvetlý keř - Cesta vesnicí 
/ Lilac - Blooming Bush - 
Path through a Village, 1899 
(?), syntonos na kartonu / 
syntonos on cardboard, 
65,5 × 78,5, Národní galerie 
v Praze, foto © Národní 
galerie v Praze.

Antonín Slavíček, Podzim ve Veltrusích / Autumn in Veltrusy, 1896, 
syntonos na lepence / syntonos on pasteboard, 66 × 50,5 cm, Národní 
galerie v Praze, foto © Národní galerie v Praze.
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