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1. RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM

1.1.Lokace památky

1.1.1. Okres: Kutná Hora
1.1.2. Obec: Sedlec u Kutné Hory
1.1.3. Adresa: Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory
1.1.4. Bližší určení místa popisem: Ochozová kaple sv. Bernarda v chrámu Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory
1.1.5. Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí:  Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

a sv. Jana Křtitele.
1.1.6. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 1080/1
1.1.7. Název památky: Nástěnná malba Panna Marie s dítětem žehnajícím insigniím 

cisterciáckého řádu

1.2. Údaje o památce

1.2.1. Autor: pravděpodobně Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu
1.2.2. Sloh, datace: baroko / zřejmě kolem roku 1706
1.2.3. Materiál, technika: Fresco-secco
1.2.4. Rozměry: Rozměry klenby viz. Obr. 3. Výměra části malby je asi 4,5 m2, celková plocha 

klenby je přibližně... 
1.2.5. Předchozí známé restaurátorské zásahy: Z vizuálního a chemicko-technologického 

průzkumu je zřejmé, že zde v místech opadaného intonaka a spráškovatělé barevné 
vrstvy došlo k druhotným vysprávkám a lokálním přemalbám.

1.3. Údaje o akci

1.3.1. Vlastník: Římskokatolická farnost Kutná Hora-Sedlec
1.3.2. Zadavatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora-Sedlec

Zámecká ul. 127, Kutná Hora-Sedlec
zastupována panem Karlem Koubským

1.3.3. Termín započetí a ukončení akce: květen - 18. srpen 2006
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1.4. Popis díla

1.4.1. Zařazení díla do širších umělecko-historických souvislostí
Klášter v Sedlci je nejstarším cisterciáckým sídlem v Čechách (založen roku 1142). 

Gotická stavba konventního chrámu z konce 13. století byla při barokní přestavbě respektována 
architektem Janem Blažejem Santinim, který byl pozván do Sedlce mezi lety 1702–1703. 
Roku 1706 povolal sedlecký opat Jindřich Snopek na výmalbu chrámu malíře Jana Jakuba 
Stevense ze Steinfelsu, který provedl malbu Nejsvětější Trojice v křížení chrámu a navrhoval 
vymalovat nástropní malby v ochozu a věnci kaplí. Pravděpodobně byly uskutečněny pouze 
malby v ochozových kaplích sv. Bernarda, sv. Josefa, sv. Anny a v kapli Zemských patronů. 
Na výzdobě kostela se mj. podílel sochař a řezbář Václav Matěj Jäckel, nachází se zde obrazy 
od Michala Leopolda Willmanna, Jana Krištofa Lišky, Petra Brandla a Ignáce Viktorina Raaba. 
V kapli Panny Marie Sedlecké a Čtrnácti svatých pomocníků provedl rokokové nástěnné 
malby Juda Tadeáš Supper, který rovněž vymaloval refektář sedleckého kláštera rozsáhlými 
nástěnnými malbami na téma Čtrnácti svatých pomocníků. Klášter byl zrušen Guberniálním 
dekretem císaře Josefa II. roku 1783, mnohé obrazy byly rozprodány a budovy sloužily 
vojenským účelům. Od roku 1812 je v budově konventu zřízena továrna na tabák. Roku 
1995 byl konventní chrám zapsán na seznam památek UNESCO a od roku 2001 je zařazený 
v programu Záchrana architektonického dědictví ČR, díky čemuž mohly být zahájeny náročné 
opravy chrámu.

1.4.2. Popis díla
Ikonografie malby:

Na klenbě je namalován výjev Panny Marie s dítětem, které žehná insigniím 
cisterciáckého řádu.Obr. 1 Na mé vyznačené části malbyObr. 2 je putto, který drží cingulum (černý 
pás látky, kterým se přepásával řeholní hábit) a anděl pod ním má růženec. Další putto nese 
berlu – odznak pastýřského úřadu opata nebo biskupa a anděl pod ním pozvedává zlatý kříž, 
symbol Kristovy oběti, křesťanství a církevní autority. 

Charakteristika díla, malířský rukopis:
Malíř si do čerstvé omítky vyryl přes karton poměrně podrobnou kresbu figur a draperií. 

Někde je patrná i kresba tužkou či uhlem, zejména rovné linie předmětů (např. tyč berly, kterou 
drží putto) a v zelené draperii anděla s berlou prosvítá červená štětcová kresba.

Ve fresce si malíř nanesl podkladové barvy, na které pak v technice secco vrstveně 
nanášel modelační barevné tóny, stíny a světla. Na tělech andělů je modelace dosažena pomocí 
výrazných šrafur, které jdou vedle sebe rovnoběžně nebo jsou šikmo překříženy.  
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1.5. Restaurátorský průzkum

1.5.1. Vizuální průzkum
• průzkum  v rozptýleném světle
Kolem anděla s berlou a anděla s křížem  se nachází rozsáhlé tmavé mapy, místa, kde se zřejmě 
dlouhodobě zadržovala vlhkost.Obr. 5 Omítkové a barevné vrstvy jsou silně narušeny výkvěty 
solí. Největší poškození malby je u anděla s berlou, přes něhož přechází rozměrné otevřené 
puchýře s partiemi odpadlého intonaka.Obr. 6 Arriccio a intonako je v těchto místech velmi 
zkřehlé a drolí se. K eflorescenci  solí došlo zejména na nohou anděla s berlouObr.10, a místy i na 
nebi (především pod andělěm s berlou), kde tmavá mapa končí. Na těle anděla s berlou, zelené 
draperii a žlutých nátěrech  je barevná vrstva zpráškovatělá a oddělená od podkladu ve formě 
puchýřků.Obr. 9

V jihovýchodním rohu klenby byly při zatékání z prasklin vyplaveny nečistoty, na kterých se 
usadily plísně.Obr. 14 Malba je znečištěna prachem a pavučinami a u okraje postříkaná vápennou 
barvou, kterou se v minulosti natírala žebra. Celou klenbu proplétá síť prasklin, poklepem byla 
zjištěna přítomnost dutin v podloží. V nejvíce poškozených partiích klenby jsou vrstvy omítky 
nesoudržné s podkladem a jsou pohyblivé.

• průzkum v razantním bočním osvětlení
V bočním osvětlení je dobře vidět intonako odpouklé od podkladu a jiné defekty barevné 
vrstvy. Napravo od anděla s berlou se nachází druhotný tmel. Tmel vyplňuje prohlubeň 
vzniklou odpadením části intonaka, a částečně také překrývá originální malbuObr. 18 Rovněž lze 
vysledovat rytou kresbu a posloupnost giornat, kde mladší díly překrývají okraje starších. 

• stav klenby v podkroví
Vzhledem k silnému zamoření malby vodorozpustnými solemi bylo třeba posoudit stav 
klenby z jejího rubu. Ukázalo se, že její strana odkloněná k vnější zdi je zasypána a přístup 
k ní je velmi obtížný. Vnitřní strana klenby je čistá a suchá. Je možné, že je její zásyp zdrojem 
solí, ale protože je z rubu klenba suchá, nepředpokládáme, že by odsud hrozilo bezprostřední 
nebezpečí.

1.5.2.  Průzkum v UV luminiscenci Obr. 21

UV luminiscence zdůraznila a prostorově upřesnila výskyt plísní v jihovýchodním cípu klenby. 
Dálší plísně v podobě světlých teček se nachází zejména na černých a červených nátěrech u 
anděla s růžencem a cingulem. 

1.5.3. Chemicko-technologický průzkum barevné vrstvy Obr. 4

Cílem chemicko-technologického průzkumu bylo určit výstavbu barevných vrstev, identifikovat 
použité pigmenty, určit techniku malby a analyzovat pojiva nejstarších pigmentů. Zároveň byly 
identifikovány soli na základě analýzy vzorků omítek odebraných v hloubkové sondě v2 v 
místech výkvětů a proběhla analýza plísní. Průběh a výsledky těchto zkoumání jsou uvedeny v 
textové příloze 1.9.1.

 
1.5.4. Klimatické podmínky 
Stav maleb je v důsledku nestabilních klimatických podmínek v ohrožení. Během ročních dob a 
změn počasí se zde střídají vysoké teploty v letním období (kolem 30°C) se zimními teplotami 
kolem bodu mrazu. Nejvyšší relativní vzdušná vlhkost u klenby byla naměřena v hodnotě 
98% RH. Procento vlhkosti zde však neustále kolísá, do určité míry i vlivem stavebních prací 
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probíhajících v interiéru kostela (mokré procesy - zednické práce, malířské práce apod.). Hlavní 
podíl na zvyšování vlhkosti prostředí, především v této části kostela, má však permanentní  
zavlhávání zdiva působené masivním zatékáním dešťové vody k základové spáře stavby ze 
svodů okapů. Vnější, časem postupně navyšovaný terén kolem části této stavby je navíc opačně 
profilován a neodvětráván.   

1.5.5. Zkoušky čištění
K čištění prachových depozitů se nejlépe se osvědčilo mechanické čištění středně tvrdou 
houbičkou Wishab. Dále byly provedeny zkoušky chemického čištění destilovanou vodou, 
detergentem Propethal 99 a 4% koncentrací hydrogenuhličitanu amonného, které se rovněž 
dobře osvědčily. 8% vodný roztok hydrogenuhličitanu amonného se ukázal příliš agresivní k 
barevným nátěrům.
Na odstranění vápenného zákalu a přemaleb působí nejlépe iontoměnič C100 EHLT.

1.5.6. Zkoušky konsolidačních prostředků
Byly srovnávány tyto prostředky: 
       - Klucel G – 3% roztok v izopropanolu
       - Rhodopas Ultrafine PR 3500 – 3% vodný roztok
       - 3% vodný roztok Hydro-Grundu bez přelepu. 
Od použití Rhodopasu bylo upuštěno pro jeho sklon k žloutnutí. Vysoká vlhkost v kostele je 
rizikem pro použití Klucelu a jeho nedostatečná penetrace do hloubky vylučuje jeho použití 
při konsolidaci omítek. Výhodou Hydro-Grundu je jeho dobrá penetrace a tudíž schopnost 
zpevnit barevnou vrstvu malby i souvrství omítek do potřebné hloubky, a proto bude použit 
ke konsolidaci. Zárověň je Hydro-Grund dostatečně elastický, což je nezbytné pro zkřehlé a 
namáhané intonako oddělené v puchýřích od podkladu.
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1.6. Vyhodnocení restaurátorského průzkumu
Chemicko-technologický průzkum zjistil složení omítky a barevných vrstev. Pojivem intonaka 
je uhličitan vápenatý, plnivo je silikátové, převážně tvořené křemennými zrny. Technika malby 
je tzv. Kalkmalerei (barva vápennými barvami), pojivem pigmentů je uhličitan vápenatý 
modifikovaný malou příměsí proteinů. V malbě identifikované jednoznačně jako malba původní 
byly použity pigmenty běžně užívané v malířské tvorbě v období baroka (konec 18. století). 
Přítomnost umělého ultramarínu vyskytujícího se ve vyšších barevných vrstvách malby datuje 
alespoň jednu z přemaleb do 19. století. 
Především v povrchových vrstvách malby byla zjištěna přítomnost síranů (síran vápenatý). Ve 
vrstvách, které obsahovaly dolomitické vápno, lze předpokládat i vznik síranu hořečnatého, 
který byl prokázán na odebraném vzorku výkvětu. Vzhledem k vysoké vlhkosti a kolísání 
teplot v objektu není možné se vyvarovat dalšímu růstu solí. Rovněž nelze zabránit šíření plísně 
Penicillium, pouze je na čas omezit.
Použití konsolidačních prostředků na bázi celulózy bylo odmítnuto kvůli jejich nízké penetraci 
a nebezpečí reakce na vysokou vlhkost a kolísání teploty. Zkoušky konsolidačních prostředků 
vyvrátily vhodnost použití Rhodopasu pro jeho sklon k žloutnutí. Pro dobrou penetraci, 
elasticitu a míru zpevnění, aniž by tím došlo ke optické změně materiálu, byl zvolen ke 
konsolidaci omítek a fixaci barevné vrstvy Hydro-Grund.
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1.7. Návrh na restaurování

I. Fixace spráškovatělé barevné vrstvy a vyrovnání puchýřkovitě oddělené 
barevné vrstvy od podkladu. Prostředek by měl dobře penetrovat, být 
paropropustný a neměnit barevnost. Ve zkouškách konsolidantů se nejlépe 
osvědčil 3% vodný roztok Hydro-Grundu.

II. Zpevnění nesoudržného arriccia v místech, kde je intonako poškozené 
a spodní omítka je odhalena. Jako konsolidant nejlépe vyhovuje použití 
organokřemičitanu, který dobře penetruje do hloubky, je paropropustný a 
stálý a nemění barevnost zpevňovaného materiálu.

III. Zpevnění uvolněných a vychlípených vrstev intonaka, následné 
připevnění k arricciu (zabezpečení přelepy z jemné netkané textilie). 
K zpevnění těchto krust je třeba poměrně elastického prostředku, který by 
byl paropropustný, stálý a neměnil barevnost, jako například Hydro-Grund. 

IV. Injektáž barevné vrstvy oddělující se od podkladu ve formě puchýřů 
a její vyrovnání prostředkem, který dobře penetruje do hloubky a nemění 
barevnost. K tomu by měl být použit týž prostředek jako na zpevnění 
odlouplých krust intonaka a fixace barevné vrstvy – Hydro-Grund. K 
injektáži dutin v podloží a připevnění oddělených vrstev intonaka k podkladu 
nejlépe vyhovuje směs injektážních maltovin Terrako Injekt a Ledan D2 v 
poměru 1:1.

V. Odstranění plísně mechanicky a poté nástřikem fungicidního 
prostředku.

VI. Vyčištění povrchu malby:
-  prachové depozity mechanicky čistící hubkou Wishab a doplňované 

chemickou metodou - destilovanou vodou.
-  vápenné zákaly a nečistoty mechanicky nebo za použití iontoměniče 

C100 EHLT.
- odstranění nežádoucích přemaleb 4% vodným roztokem 

hydrogenuhličitanu amonného nebo iontomničem C100 EHLT.
VII. Vytmelení spár a chybějícího intonaka vápenným tmelem.
VIII. Retuš defektů, rušivých míst a tmelů - práškový pigment pojený směsí 

1%  vodné akrylátové disperze (např. Hydro-Grund) a   2% vodného roztoku 
Klucel E 1:1.
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1.9. Obrazová příloha

1.  Celkový pohled na klenbu kaple sv. Bernarda s nástěnnou malbou Panna Marie s dítětem   
žehnajícím insigniím cisterciáckého řádu. 

2. Vyznačení části určené k samostatnému restaurování - Lenka Slouková. Zobrazení 
pravděpodobné posloupnosti giornát, které bylo možné vysledovat. 

3.  Rozměry klenby.

4. Vyznačení míst odběru vzorků pro chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. 
Zeleně je vyznačeno místo odběru vzorku plísně a  červeně hloubková sonda pro zjištění 
fázového složení solí.

5. Část nástěnné malby, ke které se vztahuje tento restaurátorský průzkum, s výjevem čtyř 
andělů s insigniemi cisterciáckého řádu. Kolem anděla s berlou a anděla s křížkem jsou 
patrné rozsáhlé tmavé mapy a místa největšího poškození omítek a barevné vrstvy. 

6. Defekty malby u anděla s berlou - snímek v razantním bočním světle. Intonako je uvolněné 
od podkladu ve formě puchýřů. U otevřených puchýřů nebo prasklin jsou okraje intonaka 
zvednuté a vychlípené. Na zelené draperii a lokálně i na těle anděla je barevná vrstva   
zpráškovatělá a oddělená od podkladu ve formě puchýřků. 

7. Detail obličeje anděla s berlou, přes jehož rameno jde rozměrný otevřený půchýř. U půchý-
řů a prasklin  jsou okraje zbylého intonaka zvednuté a vychlípené. 

8. Levá noha anděla s berlou s otevřenými půchýři a výkvěty solí v partích prstů. Na zelené 
draperii je barevná vrstva zpráškovatělá a oddělená od podkladu ve formě puchýřků. 

9. Detail zpráškovatělé barevné vrstvy na draperii anděla s berlou. Barevná vrstva se oděluje 
od podkladu ve formě puchýřků. Rovněž je zde patrné vydrolení podkladu a eflorescence 
solí. 

10.  Detail výkvětu solí v malbě nohy anděla s berlou. 

11. Anděl s křížkem, nad nímž se nachází rozměrné otevřené puchýře. V koutu žeber vzni-
kl vápenný zákal. Z praskliny u křídla anděla byly vyplaveny nečistoty, na nichž se usadila 
plíseň. 

12. Otevřené puchýře a praskliny nalevo od anděla s křížkem s vychlípenými okraji intonaka.   
Odhalené arriccio je nesoudržné a zbylé intonako je při okrajích velice křehké. 

13. Vápenný zákal nalevo od anděla s křížkem. 

14.  Nečistoty vyplavené z praskliny, na nichž se vyskytují šedé ostrůvky spor plísní  
Penicillium. 

15. Detail plísně Penicillium na křídle anděla s křížkem. Plíseň nevytváří souvislý porost,  ale 
je lokalizována pouze bodově. 
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16.  Detail zřejmé přemalby na andělově pravé noze. 

17. Obloha napravo od anděla s berlou. Po navlhčení šedé přemalby prosvítá původní barev
nost a pokračování tyče berly. Světlé plochy jsou druhotné tmely. 

18. Obloha napravo od anděla s berlou. Po navlhčení šedé přemalby prosvítá původní barev
nost a pokračování tyče berly. Světlé plochy jsou druhotné tmely. 

19. Anděl s cingulem. Na jeho pravém boku je zřejmá oranžová přemalba, která barevností 
odpovídá vzorku odebraném z čela Ježíška. 

20. Detail přemalby na boku anděla. Na černém pruhu látky - cingulu - jsou patrné světlé teč
ky. Jedná se o stejný druh plísně jako u anděla s křížkem, avšak tato je zřejmě odumřelá. 

21. Fotografie anděla s křížkem v UV osvětlení. Kolem hlavy anděla se až po jeho trup roz
prostírá mapa, patrně jde o druh hygroskopických solí, které vykrystalizovaly pod povrchem. 
Nalevo od anděla fluoreskuje plíseň.  Foto: Magdalena Třesohlavá

Autor fotografií: Lenka Slouková



- 12 -

Obr. 1 Celkový pohled na klenbu kaple sv. Bernarda s nástěnnou malbou Panna Marie s dítě-
tem žehnajícím insigniím cisterciáckého řádu.

Obr. 2 Vyznačení části určené k samostatnému restaurování - Lenka Slouková. Zobrazení prav-
děpodobné posloupnosti giornát, které bylo možné vysledovat. 
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Obr. 3 Rozměry klenby.

Obr. 4 Vyznačení míst odběru vzorků pro chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. 
Zeleně je vyznačeno místo odběru vzorku plísně a červeně hloubková sonda pro zjištění fázo-
vého složení solí.
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Obr. 5 Část nástěnné malby, ke které se vztahuje tento restaurátorský průzkum, s výjevem čtyř 
andělů s insigniemi cisterciáckého řádu. Kolem anděla s berlou a anděla s křížkem jsou patrné 
rozsáhlé tmavé mapy a místa největšího poškození omítek a barevné vrstvy.  

Obr. 6 Defekty malby u anděla s berlou - snímek v razantním bočním světle. Intonako je uvol-
něné od podkladu ve formě puchýřů. U otevřených puchýřů nebo prasklin jsou okraje intonaka 
zvednuté a vychlípené. Na zelené draperii a lokálně i na těle anděla je barevná vrstva   
zpráškovatělá a oddělená od podkladu ve formě puchýřků. 
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Obr. 7  Detail obličeje anděla s berlou, přes jehož rameno jde rozměrný otevřený půchýř. U 
půchýřů a prasklin  jsou okraje zbylého intonaka zvednuté a vychlípené. 

Obr. 8  Levá noha anděla s berlou s otevřenými půchýři a výkvěty solí v partích prstů. Na zele-
né draperii je barevná vrstva zpráškovatělá a oddělená od podkladu ve formě puchýřků.
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Obr. 9  Detail zpráškovatělé barevné vrstvy na draperii anděla s berlou. Barevná vrstva se odě-
luje od podkladu ve formě puchýřků. Rovněž je zde patrné vydrolení podkladu a eflorescence 
solí. 

Obr. 10  Detail výkvětu solí v malbě nohy anděla s berlou. 
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Obr. 12 Otevřené puchýře a praskliny nalevo od anděla s křížkem s vychlípenými okraji into-
naka. Odhalené arriccio je nesoudržné a zbylé intonako je při okrajích velice křehké. 

Obr. 11  Anděl s křížkem, nad nímž se nachází rozměrné otevřené puchýře. V koutu žeber 
vznikl vápenný zákal. Z praskliny u křídla anděla byly vyplaveny nečistoty, na nichž se usadila 
plíseň. 



- 18 -

Obr. 13 Vápenný zákal nalevo od anděla s křížkem.
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Obr. 14 Nečistoty vyplavené z praskliny, na nichž se vyskytují šedé 
ostrůvky spor plísní Penicillium. 
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Obr. 15 Detail plísně Penicillium na křídle anděla s křížkem. Plíseň nevytváří souvislý porost,  
ale je lokalizována pouze bodově. 

Obr. 16 Detail zřejmé přemalby na andělově pravé noze.
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Obr. 17  Přemalba oblohy napravo od anděla s berlou s přelepy injektovaných míst.

Obr. 18  Obloha napravo od anděla s berlou. Po navlhčení šedé přemalby prosvítá původní 
barevnost a pokračování tyče berly. Světlé plochy jsou druhotné tmely. 
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Obr. 19 Anděl s cingulem. Na jeho pravém boku je zřejmá oranžová přemalba, která barevnos-
tí odpovídá vzorku odebraném z čela Ježíška. 

Obr. 20 Detail přemalby na boku anděla. Na černém pruhu látky - cingulu - jsou patrné světlé 
tečky. Jedná se o stejný druh plísně jako u anděla s křížkem, avšak tato je zřejmě odumřelá. 
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Obr. 21  Fotografie anděla s křížkem v UV osvětlení. Kolem hlavy anděla se až po jeho trup 
rozprostírá barevně odlišná oblast, patrně jde o druh hygroskopických solí, které vykrystalizo-
valy pod povrchem. Nalevo od anděla fluoreskuje plíseň.  Foto: Magdalena Třesohlavá
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1.10. Textová příloha

1.10.1. Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev 

Průkum vypracovala: Ing. Renata Vyskočilová

Cíl průzkumu: 
- určení výstavby barevných vrstev
-     identifikace použitých pigmentů
- určení techniky malby 
- analýza pojiva nejstarších barevných vrstev
- identifikace výkvětu soli 

Metody analýzy: 
- statigrafie barevných vrstev – příprava příčných řezů (výbrusů) ze vzorků 

odebraných z malby, pozorování barevnosti, složení a charakteru vrstev, určení 
techniky malby, resp. Přítomnosti přemaleb

- REM-EDS -  rastrovací elektronová mikroskopie – prvková analýza vrstev -  
určení pojiva, plniva, pigmentů, resp. povaha a charakter povrchových nečistot

- mikrochemie barevných vrstev -  určení pojiva nejstarších barevných vrstev
- proteiny - důkaz na pyrol a deriváty pyrolu
- vysýchavé oleje - důkaz glycerolu
- anorganické pojivo -test na karbonáty, test na sádrovec

- XRD (rentgenová difrakční analýza) – fázové složení výkvětu soli
- mikrobiologická analýza plísní 

Počet vzorků k analýze: 10 vzorků na analýzu barevných vrstev, 1 vzorek výkvětu soli, 1 
vzorek na mikrobiologickou analýzu

Popis:
vzorek popis místo odběru vzorku
3724 modrá plášť Panny Marie, pravá ruka, stín 
3725 modrá plášť Panny Marie, pod levou nohou Ježíška
3727 zelená drapérie andílka, po pravici Panny Marie
3731 sv. zelená (intenzivní) ratolest anděla
3751 růžová (přemalba) čelo Ježíška
3752 zelená anděl, draperie
3738 fialová nebe
3739 oranžová aureola Panny Marie
3740 bílá listina Panny Marie
3741 žlutá draperie anděla

Vzorky odebrali: studenti 4.ročníku ANM
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3724: modrá z pláště Panny Marie

Popis: 
0 – omítka - obsahuje uhličitan vápenatý, plnivo je křemenný písek s příměsí dalších silikátů,     
      vrstva je částečně sulfatizovaná
      REM-EDS: Ca, Si, (K, Al, Fe, S)
1 – modrá, obsahuje uhličitan vápenatý (vápno), smalt
      REM-EDS: Si, Ca, K, As,  (Fe, Co, Bi, S), zrna 1: smalt Si, K, As, (Co, Fe, Bi, S) 
2 – modrá, obsahuje uhličitan vápenatý, malou příměs smaltu 
      REM-EDS: Ca, Si, K, As,  (Fe, Co, Bi, S), zrna 1: smalt Si, K, As, (Co, Fe, Bi, S)
3 – modrá - obsahuje umělý ultramarín, malá příměs uhličitanu vápenatého, vrstva je bohatá 
      na organické sloučeniny (pojivo) 
      REM-EDS: Si, Al, Na, S, K (Ca)

3725: modrá, plášť Marie, pod levou nohou Ježíška

Popis: 
0 – omítka - obsahuje uhličitan vápenatý
1 – černá – (podmalba, podkresba?), pravděpodobně obsahuje uhlíkatou čerň
2 – modrá, obsahuje uhličitan vápenatý, malou příměs smaltu 
      REM-EDS: Ca, Si, K, As,  (Fe, Co, Bi, S), zrna 1: smalt Si, K, As, (Co, Fe, Bi, S)
3 – modrá - obsahuje umělý ultramarín, malá příměs uhličitanu vápenatého, vrstva je bohatá   
      na organické sloučeniny (pojivo) 
      REM-EDS: Si, Al, Na, S, K (Ca)
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3727: zelená, drapérie andílka 

Popis: 
1 – sv.růžová, obsahuje uhličitan vápenatý, červený jemnozrnný pigment   
2 – šedo-zelená, obsahuje uhličitan vápenatý, zelený jemnozrnný pigment, příměs révové 
      černi 
3 – zeleno-modrá, obsahuje pravděpodobně měďnatý pigment obsahující Cl a příměs smaltu 

3751: růžová z čela Ježíška

Popis: 
0 – omítka, obsahuje uhličitan vápenatý, plnivo je křemičité 
      REM-EDS: Ca, Si, (K, Al)
1 – sv. růžová, obsahuje uhličitan vápenatý, červený okr, malá příměs olovnatého pigmentu  
      (olovnatá běloba nebo minium) 
      REM-EDS: Ca, (Si, Al, Fe, S, Pb)
2 – oranžovo- růžová, obsahuje uhličitan vápenatý, červený okr, příměs smaltu (odbarvený)
      REM-EDS: Ca, Si, K (Al, Fe, As, Co), zrna 1: odbarvený smalt: Si, K (Ca, As, Fe, Co)
3 – okrová, tenká transparentní vrstva, tvoří rozhraní, obsahuje síran vápenatý
      REM-EDS: Ca, S, (Al, Si)
4 – okrovo-růžová, uhličitan vápenatý, příměs červeného okru, vrstva je částečně 
      sulfatizovaná
      REM-EDS: Ca, Si, K (S, Fe)
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3738: fialová z nebe
fotografováno v dopadajícím bílém světle, zvětšení na mikroskopu 100x

Popis:
0 – intonako – matrix obsahuje uhličitan vápenatý, plnivo je křemičité
      REM-EDS: Ca, Si
1 – sv. fialová – obsahuje vápno (uhličitan vápenatý) s malou příměsí dolomitu, malé 
      množství smaltu, červeného okru; vrstva je částečně sulfatizovaná
      REM-EDS: Ca, Si, (K, Fe, Mg, Al, S)
      (některá zrna smaltu jsou zcela odbarvena, z kvantitativní analýzy vyplývá, že odbarvená    
      zrna jsou  tvořena převážně oxidem křemičitým, pouze minoritně jsou zastoupeny ostatní   
      prvky K, Co, As, Ni)
2 – okrová  – dvě vrstvy; obsahuje uhličitan vápenatý, žlutý okr, na povrchu vrstvička nečistot  
      (povrch není sulfatizován)
      REM-EDS: Ca, Si, Fe, Al

3739: oranžová z aureoly Panny Marie
fotografováno v dopadajícím bílém světle, zvětšení na mikroskopu 200x

Popis:
0 – intonako – matrix obsahuje uhličitan vápenatý, plnivo je křemičité
      REM-EDS: Ca, Si
1 – oranžovo-růžová – nanesena ve dvou vrstvách; obsahuje vápno (uhličitan vápenatý),  
      červený a žlutý okr, příměs smaltu
      REM-EDS: Ca, Si, Al (K, Fe), zrno smalt: Si, K, Al, Ca (Ni, Co, As, Cu), zrno okr: Fe
2 – růžovo-červená  – dvě vrstvy; obsahuje uhličitan vápenatý s malou příměsí uhličitanu  
      hořečnatého, červený okr, na povrchu vrstvička nečistot (povrch je částečně sulfatizován)
      REM-EDS: Ca, Si, Al (Fe, S, Mg)
3 – černá – vrstvička nečistot, povrch je částečně přeměněn na síran vápenatý
      REM-EDS: Ca, S
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3740: žlutá z drapérie anděla
fotografováno v dopadajícím bílém světle, zvětšení na mikroskopu 200x

Popis:
0 – intonako – matrix obsahuje uhličitan vápenatý
      REM-EDS: Ca, Si
1 – oranžovo-růžová – nanesena ve dvou vrstvách; obsahuje vápno (uhličitan vápenatý),   
      červený a žlutý okr
      REM-EDS: Ca, Si, Al (K, Fe), zrno okr: Fe
2 – růžovo-červená  – dvě vrstvy; obsahuje uhličitan vápenatý, červený okr, na povrchu   
      vrstvička  nečistot (povrch je částečně sulfatizován)
      REM-EDS: Ca, Si, Al (Fe, S, Mg)
3 – žlutá – obsahuje uhličitan vápenatý, žlutý a lokálně červený okr; povrch je částečně 
      sulfatizován
      REM-EDS: Ca, Si (S)

3741: bílá z listiny s notami
fotografováno v dopadajícím bílém světle, zvětšení na mikroskopu 100x

Popis:
0 – intonako – matrix obsahuje uhličitan vápenatý, plnivo je silikátové
      REM-EDS: Ca, Si
1 – bílá – nanesena ve dvou vrstvách; obsahuje vápno (uhličitan vápenatý) s malou příměsí 
      uhličitanu hořečnatého, ojediněle zrnka červeného okru a země zelené, malá příměs kostní 
      černě 
      REM-EDS: Ca, Si, Al (K, Fe), zrno smalt: Si, K, Al, Ca (Ni, Co, As, Cu), zrno země 
      zelená: Si, Ca, K, Fe, Mg, zrno kostní čerň: Ca, P
2 – bílá  - vápenný nátěr
      REM-EDS: Ca
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Závěr: 

Cílem průzkumu bylo provést chemicko-technologický průzkum barevných vrstev u vzorků 
odebraných z nástěnných maleb v ochozových kaplích kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Kutné Hoře. Průzkum zahrnoval statigrafický průzkum barevných vrstev, určení jejich 
chemického složení, na jehož základě mohla být zjištěna přítomnost sekundárních barevných 
úprav. Analýzou bylo zjištěno: 

Podklad: 
Pod barevnou vrstvou se nachází vrstva intonaka. Pojivem intonaka je bílé vzdušné vápno. 
Plnivo (písek) je tvořen hlavně křemennými zrny s příměsí dalších silikátových částic. 

Původní barevné vrstvy: 
Nejstarší barevné vrstvy jsou naneseny v několika vrstvách. První barevná vrstva byla nanesena 
na povrchu intonaka technikou vápenného secca, tzv. Kalkmalerei – první barevné vrstvy jsou 
bohaté na vápno, pomocí elektronové mikroskopie byla patrná rozhraní mezi omítkou intonaka 
a barevnou vrstvou vytvořené karbonatizací povrchu omítky intonaka. Na povrchu těchto vrstev 
byly naneseny barevné vrstvy v sytějším barevném odstínu (s vyšším obsahem pigmentů). 
Technika malby je tzv. Kalkmalerei (barva vápennými barvami), hlavním pojivem pigmentů 
je uhličitan vápenatý (vzniká karbonatizací vápna), v některých vrstvách byla zjištěna příměs 
uhličitanu hořečnatého; pojivo bylo modifikováno přídavkem proteinů. Přesný typ proteinu 
nebyl předmětem analýzy. V původních malbách byly použity pigmenty běžně užívané 
v malířské tvorbě v období baroka (konec 18. století): 

červené             červený okr, minium
žluté   okry
modře                          smalt (obsahující As, Bi, Ni), měďnatá modř (s příměsí S, Sb, As)
zeleně   země zelená, zelené měďnaté pigmenty (pigmenty  obsahující    
                                    kromě mědi i síru resp. chlór)
černé   C-čerň (révová čerň, kostní čerň)
bílé   uhličitan vápenatý (plní zároveň funkci pojiva)

Sekundární barevné vrstvy: 
Barevné vrstvy, které lze jednoznačně označit za sekundární byly nalezeny ve vzorcích 
3724– plášť Panny Marie, kde byla v povrchové barevné vrstvě prokázána přítomnost umělého 
ultramarínu, který se začíná užívat až v 1. pol. 19. století. Vzhledem k časovému zařazení 
ultramarínu je zřejmé, že tyto barevné vrstvy pochází z některého z pozdějšího restaurátorského 
zásahu prováděných v ochozových kaplích. 
U vzorku 3751 (6A) odebraného z čela andílka je patrné výrazné rozhraní mezi pastózní 
vrstvou bohatou na vápno (3) a následující vrstvou (4). Mohlo by se jednat o druhotný zásah, 
popř. autorskou opravu. Složení vrstev (přítomnost pigmentů) u tohoto vzorku neumožňuje  
bližší časové zařazení vrstvy 4. Vzhledem k tomu, že tenká vrstva rozhraní je tvořena síranem 
vápenatým (sádrovcem), lze spíše usuzovat, že okrovo-růžová vrstva vznikla až po expozici 
malby vnějším podmínkám.  
Především v povrchových vrstvách maleb byla zjištěna přítomnost síranů (jedná se o síran 
vápenatý, který vzniká sulfatizací uhličitanu vápenatého). Ve vrstvách, které obsahovaly 
dolomitické vápno, lze předpokládat i vznik síranu hořečnatého. Ve vzorku výkvětů 
analyzovaných rentgenovou difrakcí byla přítomnost síranu hořečnatého prokázána (viz. 
zpráva RTG analýzy výkvětů).
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Zcela mimo zadání průzkumu byla pomocí REM-EDS analýzy zjištěna výrazná degradace 
některých zrn smaltu. Pomocí optické mikroskopie bylo zjištěno, že některá zrna smaltu jsou 
zcela, popř. částečně odbarvena, přičemž odbarvení postupuje od vnějších hran zrn směrem do 
středu (odbarvení má charakter difúzních pásů). Kvantitativní analýzou bylo zjištěno, že vlivem 
určitých podmínek prostředí dochází k extrakci K a Co ze struktury smaltových zrn a tím i 
k jejich odbarvení. Přesné podmínky způsobující degradaci nejsou však známy, předpokládáme 
však, že nejdůležitější roli v tomto ději hraje vlhkost okolního prostředí. 
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Stanovení fázového složení výkvětu - XRD (rentgenová difrakce)

Údaje o akci: 

Objekt: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Místo: Sedlec, Kutná Hora
Akce: restaurování nástropních maleb, ochozové kaple
Datum probíhající akce: září 2005 – srpen 2006

Postup: Měření rentgenovou difrakcí bylo provedeno na přístroji Mikrometa 2 s difraktografem 
GON 03. Měření bylo provedeno v rozmezí 2Θ 6-60° s rychlostí 1°/min. vyhodnocení 
rentgenové analýzy bylo provedeno za pomoci rtg. knihy spekter JCPDS (Joint Committee on 
Powder Diffraction Standards).
Měření provedl RNDr. Jaromír Ševců

Vzorky k analýze: 

Pro RTG analýzu byly odebrány dva vzorky výkvětů z povrchu nástěnné malby. Přesná místa 
odběru vzorků jsou zdokumentována a vyznačena v restaurátorské dokumentaci. 

vzorek Popis vzorku
V1 (9) vatovitý charakter výkvětů; krystalizují na povrchu nástěnné malby

V2 výkvěty mají charakter krusty, která vzniká na okraji vlhkých map na stěnách 
ochozových kaplí. 

Výsledky: 
Rentgenovou difrakcí byl ve vzorku V1 (9) výkvětu analyzován hexahydrát síranu hořečnatého, 
tzv. hexahydrit (MgSO4.6H2O). Tato sůl vznikla pravděpodobně díky chemické přeměně 
uhličitanu hořečnatého nebo uhličitanu hořečnato-vápenatého, který byl v malbě analyzován 
jako minoritní příměs pojiva barevných vrstev. Díky masivnímu zatékání, popř. zvýšené 
relativní vlhkosti prostředí v kapli, došlo pravděpodobně k chemické přeměně uhličitanu na 
síran hořečnatý. Zdrojem síranových anionů však může být i cement, jehož použití je doloženo 
pro vysprávky zaklenutí stropu. U druhého vzorku V2 byl analyzován heptahydrát síranu 
hořečnatého, minerál epsomite (MgSO4.7H2O). 

Síran hořečnatý se vyznačuje velmi dobrou rozpustností ve vodě, kde snadno tvoří přesycené 
roztoky. Vzhledem k vysoké hodnotě rovnovážné vlhkosti (90% RH) tato sůl za normálních 
atmosférických podmínek (20°C, 70% RH) z roztoků krystalizuje velmi snadno. Za normálních 
atmosférických podmínek též velmi snadno hydratuje, přičemž velmi ochotně přechází z 
hexahydrátové formy na heptahydrát (MgSO4.7H2O), což bylo dokázáno pomocí RTG analýzy.  
Hydratace je doprovázena vznikem hydratačních tlaků, které mají za následek destrukci 
povrchových vrstev malby až hloubkové poškození intonaka. 

Kromě těchto solí byl  v povrchových vrstvách maleb identifikován dihydrát síranu vápenatého, 
tzv. sádrovec, který vznikl chemickou přeměnou uhličitanu vápenatého (pojivo barevných 
vrstev) na síran vápenatý.

Analýzu provedl: RNDr. Jaromír Ševců    Kutná Hora, 16.8.2006
Vyhodnocení: Ing. Renata Vyskočilová    Litomyšl, 16.8.2006
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Mikrobiologická analýza plísní
(Analýza byla provedena ve spolupráci s PhDr. Bronislavou Bacílkovou, Národní archiv, 
Oddělení péče o fyzický stav archiválií, Praha)

Popis stavu: Na povrchu barevné vrstvy se vyskytují šedé ostrůvky spor plísní. Plísně 
nevytvářejí souvislý porost a jsou lokalizovány pouze bodově.Obr. 15

Postup: Identifikace druhu plísně

Vzorky plísní byly za aseptických podmínek naneseny na povrch živné půdy na Petriho 
misce (Malt Extract Agar, HiMedia Laboratories Pvt Ltd.) a ponechány růst za podmínek 
24 ± 4 °C a relativní vzdušné vlhkosti 100 %. Nárůst plísní byl hodnocen mikroskopicky 
(stereomikroskop Nikon SMZ-U, zvětšení 7,5 - 75×).

Vzorky k analýze: 

vzorek místo odběru vzorku analýza
1 Kaple zemských patronů kultivace  plísní na živné půdě a mikroskopické 

vyhodnocení2 Kaple sv. Bernarda 

Výsledky: 
U obou vzorků (č. 1 modrá, č. 2 růžová) se jedná o běžně se vyskytující druh plísně Penicillium. 
Tato plíseň má malé nároky na živiny a životní podmínky, takže velmi ochotně roste v prostředí 
se zvýšenou relativní vlhkostí (tj. více než 65%). Tato plíseň není extrémně odolná vůči 
biocidům,  takže lze velmi účinně napadené plochy dezinfikovat. Pokud je však v prostoru 
dostatečně vlhko lze předpokládat, že se po určité době plísně objeví znovu.  

vzorky po kultivaci: spory plísně Penicillium
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2. RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

2.1. Postup práce

2.1.1.Fixace spráškovatělé barevné vrstvy 
Nejprve bylo třeba havarijní stav malby zabezpečit. V největším nebezpečí byly uvolněné a 
vychlípené části intonaka při okrajích otevřených puchýřů a prasklin.Obr. 6,7 Aby bylo možné 
je zajistit přelepy, musí být zafixována barevná vrstva. Protože bude směs pro přelepy 
vodorospustná, nesmí být fixážní prostředek smývatelný vodou. Rovněž musí být dostatečně 
elastický, aby bylo možné vychlípené a zkřehlé části zpevnit a znovu vyrovnat a připevnit 
k podkladu. Již ve zkoušce konsolidantů v průběhu restaurátorského průzkumu se nejlépe 
osvědčil Hydro-Grund, který dobře proniká do hloubky a nemění optické vlastnosti materiálu. 
Zpráškovatělá barevná vrstva a zelené a žluté nátěry, které se oddělují v puchýřcích,  byly  k 
podkladu fixovány 3% vodným roztokem Hydro-Grundu.Obr. 22,23

2.1.2.Konsolidace arriccia 
Arriccio odhalené v otevřených puchýřích bylo zpevněno Funcosilem Steinfestiger 300, který 
je paropropustný a v těchto místech nejsou takové požadavky na elasticitu zpevňovacího 
prostředku. V místech, kde nad nesoudržným arricciem byly puchýře intonaka, se po jejich 
zabezpečení a vyrovnání omítka později injektovala 5% vodným roztokem Hydro-Grundu.

2.1.3.Zpevnění krust intonaka, které se oddělují od podkladu a jejich následné připevnění     
k arricciu 
V partiích, kde bylo vychlípené intonako, jsem nanášela 5% vodný roztok Hydro-Grundu z 
jeho rubu. V místech nedostatečného přístupu k rubu omítkové vrstvy intonaka jsem nanesla 
3% vodní roztok Hydro-Grundu z lícové strany. Poté jsem všechna riziková místa zabezpečila 
přelepy z jemného netexu.Obr. 25 K jejich přichycení byl použit 3-5% vodný roztok Tylosy. Takto 
zpevněné vrstvy intonaka i arriccia byly následně provlhčeny směsí  vody s lihem (1:1) a poté  
nanesena směs maltovin Terrako Injekt a Ledan D2 (1:1),Obr. 26 kterou bylo intonako přichyceno 
k podkladu a tlakem vyrovnáno.Obr. 27,28

2.1.4.Injektáž barevné vrstvy oddělující se od podkladu a vyplnění dutin pod pohyblivými  
skelety omítek
Tenká barevná vrstva, která se odlupovala v šupinkách byla předvlhčena vodou s lihem (1:1) a 
přichycena k podkladu 3% vodným roztokem Hydro-Grundu. Pohyblivé skelety omítek byly 
k sobě přichyceny injektážní směsí Terrako Injekt a Ledan LD2 (1:1). Později byla tato směs 
nahrazena směsí Vapo Injekt a Ledan LD2 (2:1), která umožňuje snadnější aplikaci a lépe se v 
dutinách rozlévá. Vlivem kolísání teploty a vlhkosti se neustále mění stav památky a dochází k 
tvoření dalších dutin a odlupování barevné vrstvy.

2.1.5.Vyčištění povrchu malby
Dříve než byla zahájena fixace a konsolidace malby, byly odstraněny pavučiny a nejhrubší 
nečistoty štětcem nebo houbičkou Wishab. Po zpevnění malby pak byly nejsilnější nečistoty 
kolem prasklin odmyty studenou, příp. horkou destilovanou vodou. 
Vápenný zákal v koutu žeber nalevo od anděla s křížkemObr. 13 jsem odstranila pomocí 
iontoměničů C100 EHLT. Kapičky vápna, které při natírání žeber v 19. století ulpěly na malbě, 
jsem se pokusila odstranit mechanicky štětečkem z koňské žíně a dočistila houbičkou Wishab. 
Stejně tak jsem čistila i pozůstatky injektážních směsí.
Nežádoucí přemalby na tělech anděla s berlouObr. 16 a anděla s cingulemObr. 20 jsem odmyla po 
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narušení vrstvy iontoměniči C100 EHLT Obr. 35  nebo C100 H v Tylose.  Napravo od anděla s 
berlou jsem horkou vodou odstranila šedou přemalbu,Obr. 17 která překrývala rozsáhlý vápenný 
tmel s hrubější strukturou než je originál. Tento tmel výrazně vystupoval nad úroveň líce 
originálních omítkových vrstev. Rozhodla jsem se ho proto zbrousit o několik milimetrů pod 
tuto rovinu a znovu přetmelit. 

2.1.6. Odstranění plísně
Plísně, které vznikly na nečistotách, jež se vyplavily z praskliny nalevo od anděla s křížkem,Obr.14  
jsem nejprve sejmula skalpelem a dočistila lihem. Napadené místo  jsem ošetřila nátěrem 
biocidního prostředku Bochemit QB Hobby, ředěný vodou 1:4. Stékance nečistot jsem se pak 
pokusila vyčistit destilovanou vodou, jejíž účinky byly minimální. Nejlepších výsledků jsem 
dosáhla obklady buničiny s horkou destilovanou vodou (přibližně 1-3 minuty), které tyto 
nečistoty dobře odstranily. Po vysušení ale malba značně zesvětlila, ukázala se v těchto místech 
přečištěná.Obr. 34

Jelikož je klima klenby velice nestabilní, prudce zde kolísá teplota i vlhkost, bylo nutné 
preventivně postříkat celou malbu fungicidním prostředkem. K tomu byl použit rovněž 
Bochemit QB Hobby (prostředek na bázi kyseliny borité).

2.1.7. Vytmelení spár a chybějícího intonaka vápenným tmelem
K vytmelení spár a chybějícího intonaka bylo použito vápenného tmelu (vápno a písek 1:3) 
různé velikosti zrn kopaného písku. Nerovnosti povrchu originálního intonaka byly při tmelení 
respektovány.

2.1.8. Retuš tmelů a defektů malby 
Vzhledem k enormnímu poškození malby v partiích figur bylo rozhodnuto chybějící části 
nerekonstruovat, ale místa větších tmelených defektů a rozsáhleších plomb pojednat tóny 
spíše neutrálnějšího charakteru s cílem jejich barevného propojení s malbou originálu. Drobné 
defekty byly retušovány tóny odpovídajícími lokální barevnosti v poněkud světlejší valérové 
hodnotě, aby byly při bližším pozorování snadno identifikovatelné.
Retuš je reverzibilní, pojivem práškových pigmentů byla směs vodných roztoků 1% disperze  
Hydro-Grund a 2% Klucelu E  v poměru 1:1.
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2.2. Použité materiály

Destilovaná voda
Technický líh
Funcosil Steinfestiger 300
Hydro-Grund (výrobce: Lascaux)
Tylosa (výrobce: Hoechst)
Klucel E (výrobce: Aqualon; distributor: Deffner&Johann GmbH)
Ledan D2 (Tecno Edile Toscana; distributor: Deffner&JohannGmbH)
Terraco Inject (AQUA obnova staveb, s.r.o.)
Vapo Injekt (AQUA obnova staveb, s.r.o.)
Bílé vzdušné vápno
Kopaný písek
Iontoměnič C100 EHLT (výrobce: Purolite) 
Iontoměnič katex C100 H (výrobce: Purolite)
Bochemit QB Hobby (výrobce: Bochemie, s.r.o.)
Pigmenty (distributor: Deffner&Johann GmbH)
Netex 
Houbička Wishab (distributor: Deffner&Johann GmbH)
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2.3. Doporučený režim památky

Na malbě byla zjištěna přítomnost solí. U vzorku v2, odebraného na klenbě kaple sv. Bernarda 
byl analyzován heptahydrát síranu hořečnatého, minerál epsomite (MgSO4.7H2O). Síran 
hořečnatý je dobře rozpustný ve vodě, kde snadno tvoří přesycené roztoky. Za normálních 
atmosférických podmínek (20°C, 70% RH) velmi snadno krystalizuje a hydratuje, přičemž 
velmi ochotně přechází z hexahydrátové formy na heptahydrát (MgSO4.7H2O). Hydratace je 
doprovázena vznikem hydratačních tlaků, které mají za následek destrukci povrchových vrstev 
malby až hloubkové poškození intonaka. (viz Textová příloha 1.9.1.) 
Dále zde byla zkoumána vyskytující se plíseň Penicillium, která má malé nároky na živiny a 
životní podmínky a může tedy růst v prostředí se zvýšenou relativní vlhkostí (tj. více než 65%). 
Nicméně měřením relativní vlhkosti byla na klenbě zjištěna hodnota vysoce převyšující tato 
kritéria. 
Má-li se předejít dalšímu růstu plísní a solí, doprovázených vznikem krystalizačních tlaků, 
musí se stabilizovat relativní vlhkost v objektu a hodnota RH by neměla být vyšší než 65% .
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2.4. Obrazová příloha

22. Zpráškovatělá barevná vrstva, která se odděluje od podkladu v puchýřcích (na fotografii 
vlevo), byla k podkladu fixována 3% vodným roztokem Hydro-Grundu a přitom byla vyrov-
nána vatovým tamponkem (na fotografii vpravo).

23. Zpráškovatělá barevná vrstva po jejím zafixování 3% vodným roztokem Hydro-Grundu a 
vyrovnání puchýřků. 

24. Detail nohy anděla s berlou. Stav po odstranění výkvětů solí a fixaci barevné vrstvy 3% 
vodným roztokem Hydro-Grundu. 

25. Stav po zpevnění odlupujícího se intonaka na okrajích otevřených puchýřů a prasklin 
3-5% vodným roztokem Hydrod-Grundu. Přelepy z Netexu jsou přichyceny 3-5% vodným 
roztokem Tylosy. 

26. Injektování maltovinové směsi Terraco Inject a Ledan D2, kterou je olouplé intonako 
přichyceno k podkladu a tlakem vyrovnáno. 

27.  Stav v průběhu injektování směsi Terraco Injekt a Ledan D2, pomocí nichž jsou odtržené 
části intonaka vyrovnány a přichyceny zpět k podkladu. 

28. Stav po přichycení odtržených částí intonaka k podkladu. 

29. Stav malby po odstranění pomocných netexových přelepů. 

30. Detail anděla s berlou. Stav malby po injektáži a odstranění pomocných netexových přele-
pů. 

31. Detail anděla s berlou. Stav malby po injektáži a odstranění pomocných netexových přele-
pů. 

32. Anděl s berlou. Stav malby po injektáži a odstranění pomocných netexových přelepů. Na 
levé noze anděla došlo při vyrovnávání puchýřů k menším ztrátám, neboť zde bylo intonako a 
arriccio silně degradováno vlivem vodorozpustných solí. 

33. Defekt na fialovém pozadí pod andělem s berlou. Stav malby po injektáži a odstranění 
pomocných netexových přelepů. Intonako i arriccio jsou vlivem vodorozpustných solí velice 
zkřehlé a při jeho vyrovnávání k podkladu došlo k menším ztrátám. 

34. Stav po odstranění plísní fungicidem Bochemit QB Hobby.  Nečistoty vyplavené z praskli-
ny byly vyčištěny obklady buničiny s vroucí destilovanou vodou.  

35. Čištění přemalby na pravé noze anděla s berlou iontoměničem C100 EHLT. 

36. Stav malby fialového pozadí napravo od anděla s berlou po odstranění druhotné vyspráv-
ky a  přemalby.  
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37. Celkový pohled na část malby, ke které se vztahuje tato dokumentace. Stav po vytmelení.

38. Anděl s berlou. Stav po vytmelení. 

39. Anděl s berlou. Stav po vytmelení. 

40. Levá noha anděla s berlou. Stav po vytmelení.  

41. Pravá noha anděla s berlou. Stav po vytmelení. 

42. Detail pravé nohy anděla s berlou. Stav po vytmelení.  

43. Fialové pozadí pod andělem s berlou. Stav po vytmelení.  

44. Tmely pod andělem s berlou. 

45. Velký tmel napravo od anděla s berlou.  

46. Celkový pohled na část malby vymezené k samostatnému restaurování - Lenka Slouková. 
Stav po retuši.
  
47. Anděl s berlou. Stav po retuši. Barevnost zatónování tmelů a retuší vychází ze společné-
ho neutrálního odstínu, ke kterému je přidána lokální barevnost  okolní zachovalé malby. Na 
velkém tmelu u pravé ruky anděla jsem přistoupila k náznakové retuši.

48. Detail obličeje anděla s berlou. Stav po retuši. 

49. Anděl s berlou. Stav po retuši. 

50. Levá noha anděla s berlou. Stav po retuši.  

51.  Detail retuše zelené draperie u levé nohy anděla s berlou. 

52. Pravá noha anděla s berlou. Stav po retuši.  

53. Fialové pozadí pod andělem s berlou. Stav po retuši.  

54. Velký tmel napravo od anděla s berlou po barevném zapojení s okolní originální malbou.
 
55. Anděl s cingulem. Stav po odstranění přemalby na andělově pravém boku a vyretušování 
cingula.

Autor fotografií: Lenka Slouková
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Obr. 22 Zpráškovatělá barevná vrstva, která se odděluje od podkladu v puchýřcích (na foto-
grafii vlevo), byla k podkladu fixována 3% vodným roztokem Hydro-Grundu a přitom byla 
vyrovnána vatovým tamponkem (na fotografii vpravo). 

Obr. 23 Zpráškovatělá barevná 
vrstva po jejím zafixování 3% 
vodným roztokem Hydro-Grun-
du a vyrovnání puchýřků. 
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Obr. 24 Detail levé nohy anděla s berlou. Stav po odstranění výkvětů solí a fixaci barevné 
vrstvy 3% vodným roztokem Hydro-Grundu.

Obr. 25 Stav po zpevnění odlupujícího se intonaka na okrajích otevřených puchýřů a prasklin 
3-5% vodným roztokem Hydrod-Grundu. Přelepy z Netexu jsou přichyceny 3-5% vodným 
roztokem Tylosy. 
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Obr. 26 Injektování směsi Terraco Injekt a Ledan D2, kterou je uvolněné intonako přichyceno 
k podkladu a tlakem vyrovnáno. Foto: Lenka Slouková

Obr. 27 Stav v průběhu injektování směsi Terraco Injekt a Ledan D2, pomocí nichž jsou  odtr-
žené části intonaka vyrovnány a přichyceny zpět k podkladu. 
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Obr. 28 Stav po přichycení odtržených částí intonaka k podkladu. 

Obr. 29  Stav malby po odstranění pomocných netexových přelepů.
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Obr. 30 Detail anděla s berlou. Stav malby po injektáži a odstranění pomocných netexových 
přelepů. 

Obr. 31 Detail anděla s berlou. Stav malby po injektáži a odstranění pomocných netexových 
přelepů. 
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Obr. 32 Anděl s berlou. Stav malby po injektáži a odstranění pomocných netexových přelepů. 
Na levé noze anděla došlo při vyrovnávání puchýřů k menším ztrátám, neboť zde bylo intona-
ko a arriccio silně degradováno vlivem vodorozpustných solí. 

Obr. 33 Defekt na fialovém pozadí pod andělem s berlou. Stav malby po injektáži a odstra-
nění pomocných netexových přelepů. Intonako i arriccio jsou vlivem vodorozpustných solí 
velice zkřehlé a při jeho vyrovnávání k podkladu došlo k menším ztrátám.
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Obr. 34 Stav po odstranění plísní fungicidem Bochemit QB Hobby.  Nečistoty vyplavené z 
praskliny byly vyčištěny obklady buničiny s horkou destilovanou vodou. 

Obr. 35 Čištění přemalby na pravé noze anděla s berlou iontoměničem C100 EHLT.
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Obr. 36 Stav malby fialového pozadí napravo od anděla s berlou po odstranění druhotné 
vysprávky a  přemalby. 

Obr. 37 Celkový pohled na část malby, ke které se vztahuje tato dokumentace. Stav po vytme-
lení.  
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Obr. 38 Anděl s berlou. Stav po vytmelení. 

Obr. 39 Anděl s berlou. Stav po vytmelení. 
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Obr. 40 Levá noha anděla s berlou. Stav po vytmelení.  

Obr. 41 Pravá noha anděla s berlou. Stav po vytmelení.  
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Obr. 42 Detail pravé nohy anděla s berlou. Stav po vytmelení.  

Obr. 43 Fialové pozadí pod andělem s berlou. Stav po vytmelení.  
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Obr. 44 Tmely pod andělem s berlou. 

Obr. 45 Velký tmel napravo od anděla s berlou. 
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Obr. 46 Celkový pohled na část malby vymezené k samostatnému restaurování - Lenka Slou-
ková. Stav po retuši.  

Obr. 47 Anděl s berlou. Stav po retuši. Barevnost zatónování tmelů a retuší vychází ze společ-
ného neutrálního odstínu, ke kterému je přidána lokální barevnost  okolní zachovalé malby. 
Na velkém tmelu u pravé ruky anděla jsem přistoupila k náznakové retuši.
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Obr. 48 Detail obličeje anděla s berlou. Stav po retuši. 

Obr. 49 Anděl s berlou. Stav po retuši. 
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Obr. 50 Levá noha anděla s berlou. Stav po retuši.  

Obr. 51  Detail retuše zelené draperie u levé nohy anděla s berlou. 
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Obr. 52 Pravá noha anděla s berlou. Stav po retuši.  

Obr. 53 Fialové pozadí pod andělem s berlou. Stav po retuši.  
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Obr. 54 Velký tmel napravo od anděla s berlou po barevném zapojení s okolní originální 
malbou. 

Obr. 55 Anděl s cingulem. Stav po odstranění přemalby na andělově pravém boku a vyretušo-
vání cingula.


