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Anotace 

Praktická část této práce se zabývá restaurováním nástěnné malby s motivem sv. 

Václava na fasádě městského muzea v Nové Pace. Jedná se o malbu z roku 1896, autorem 

konceptu malby je Stanislav Sucharda. Na malbě byl proveden průzkum invazivními i 

neinvazivními restaurátorskými metodami, na základě jeho výsledků byla malba 

restaurována. Hlavním problémem, který bylo nutné řešit při restaurování, byla 

nesoudržnost omítky a množství dutin lokalizovaných zejména v okolí tmelů. Dalším bodem 

byla rozsáhlá rekonstrukce barevné vrstvy malby. 

Teoretická část se zabývá neinvazivním průzkumem polí 5 a 6 na Emauzském cyklu. 

Jde o cyklus gotických nástěnných maleb v klášteře Na Slovanech v Praze, malby pocházejí 

z doby Karla IV. Předmětem průzkumu byla historie maleb, předchozí restaurátorské 

zásahy, původní technika a současný stav. Pro průzkum byly použity pouze neinvazivní 

metody. Průzkum byl proveden in situ, dále byly shromážděny archivní materiály, pomocí 

kterých byl zrekonstruován vývoj maleb ve 20. století.  
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The practical part of this work deals with restoration of figural wall painting „sv. 

Václav“, which is on a facade of the Museum building in Nová Paka. This painting was 

created in 1896, author of the concept is Stanislav Sucharda. Firt the survey was carried out, 

there were used both invasive and non-invasive methods. Then the restoration folowed. The 
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I. ÚVOD 

 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V rámci teoretické části práce byl proveden průzkum a restaurování malby sv. Václava 

na fasádě městského muzea v Nové Pace. Jde o malbu z roku 1896, autorem jejího konceptu 

je Stanislav Sucharda. Na malbě byl proveden restaurátorský průzkum invazivními i 

neinvazivními metodami. Dále byl proveden umělecko-historický průzkum a byly 

shromážděny archivní materiály, které se malbou zabývaly. Restaurátorský průzkum se 

zaměřil na původní podobu maleb, informace o technice a o restaurátorských zásazích 

provedených v minulosti. Dále bylo definováno poškození malby. Na základě výsledků 

průzkumu byl formulován návrh na restaurování. Restaurování malby proběhlo za dozoru 

zástupců NPÚ. Průzkum i restaurátorské práce byly fotodokumentovány. Text dodržuje 

strukturu restaurátorské dokumentace normovanou v rámci Fakulty restaurování. 

Praktická část diplomové práce se zabývá neinvazivním průzkumem dvou polí 

Emauzského cyklu. Malby pocházejí z 60.-70. let 14. století, jsou řazeny ke gotické malířské 

tvorbě doby Karla IV. Malby byly v minulosti několikrát přemalovány, ve 20. století pak na 

několik etap restaurovány, přičemž se zde vystřídaly různé restaurátorské koncepce. Nejprve 

proběhl průzkum in situ, použity byly pouze neinvazivní metody restaurátorského 

průzkumu. Na místě byla provedena podrobná fotodokumentace. Následně proběhl archivní 

průzkum, jehož předmětem bylo studium historie a změn na malbách v průběhu 20. století. 

Poznatky z průzkumu in situ a z archivního průzkumu byly v závěru propojeny do 

výsledného textu. Ten se nejprve zabývá obecnou historií maleb, následně pak podrobněji 

vývojem maleb ve 20. století. Dále jsou popsána poškození, znaky původní techniky a 

systematizovány a srovnávány zkoumané restaurátorské zásahy. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Restaurování nástěnné malby s motivem „sv. Václav“ na čelní fasádě 

muzea v Nové Pace   
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1.1. Lokalizace památky 

Kraj: Hradec Králové 

Okres: Jičín 

Adresa: Nová Paka, Stanislava Suchardy č.p. 68 

Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí: Muzeum – Suchardův dům 

Bližší určení místa: Malba sv. Václava na severozápadní fasádě budovy 

Klasifikace památkové ochrany: Objekt je chráněn jako kulturní památka 

Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 26864/6-1296 

 

1.2. Údaje o památce 

Autor malby: Zhotoveno rodinou Stanislava Suchardy na základě Suchardových návrhů 

Sloh, datace: Historizující/secesní sloh, 1896 

Materiál, technika: Malba na vápenné omítce, současná podoba pochází většinou 

z rekonstrukcí v letech 1972 a 2001, provedeno secco 

Přesné vymezení restaurovaného díla: Malba figury sv. Václava nacházející se v úrovni 

1. patra budovy, severozápadní fasáda, levá část (vpravo sv. Václav) 

Rozměry restaurovaného úseku: 100x320cm 

Předchozí restaurátorské zásahy na díle:  

50. léta 20. stol. – přetření objektu a zásah na malbách a sgrafitech1 (nedohledáno) 

1972 - restaurátorský zásah s rozsáhlými rekonstrukcemi, týká se celé budovy (Jindřich 

Hegr, Zdeněk Crha, Jiří Hruška, Bohumil Matějíček) 

2001 - restaurátorský zásah s rozsáhlými rekonstrukcemi, týká se celé budovy (Sylvie 

Munzarová, Jiří Stejskal) 

 

1.3. Údaje o akci 

Vlastník památky, objednatel: město Nová Paka 

Památkový dohled: MgA. Bc. Táňa Šlézová (NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově) 

Restaurátorský záměr: ze dne 25. 3. 2017 (MgA. Zuzana Wichterlová, FR UPCE) 

                                                 
1Ústní sdělení občana Nové Paky, též HEGR, Jindřich; CRHA, Zdeněk; HRUŠKA, Jiří; 

MATĚJÍČEK, Bohumil. Restaurátorská zpráva o stavu a opravě „Suchardova domu“ v Nové Pace, okr. Jičín. 

Městský úřad Nová Paka. Praha, 1972. 
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Závazné stanovisko: vydal MÚ Nová Paka, 14. února 2017 

Zhotovitel: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, Litomyšl, 57001 

Práci provedly: Anežka Beranová (malba sv. Václava), Romana Rajtárová (malba 

sv. Vojtěcha) - studenti 2. roč. MgA studia, obor restaurování a konzervace nástěnné malby 

a sgrafita 

Vedoucí práce, odborný garant za FR UPCE: MgA. Zuzana Wichterlová (licence čj. MK 

48427/2015) 

Odborná spolupráce: Ing. Petra Lesniaková Ph.D. (Katedra chemické technologie FR 

UPCE), Jan Staněk (zlacení) 

Termín započetí a ukončení restaurátorských prací: květen až červen 2017 

 

1.4. Údaje o dokumentaci 

Autor dokumentace: Anežka Beranová 

Autor fotografií (použitá snímací technika): Anežka Beranová, Romana Rajtárová 

(Canon EOS 70D) 

Počet stran textu dokumentace: 25 stran 

Počet fotografií v obrazové příloze: 67 

Počet příloh: 1x obrazová příloha, 6x textová příloha 

Místo uložení dokumentace: Tištěná verze: Město Nová Paka, ÚOP NPÚ v Josefově 

              Digitální verze: Archiv FR UPCE, osobní archiv autorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Restaurátorská dokumentace je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů s tím, že právo k užití ve smyslu zákona číslo 

20/1987 sb. v plném znění (o památkové péči) má objednavatel a příslušný orgán památkové 

péče. 
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2. ÚVOD 

 

V roce 2017 byla restaurována část severozápadní fasády budovy Městského muzea 

v Nové Pace. Objekt pochází z roku 1896 a je vyzdoben sochařskými, sgrafitovými, 

malířskými a jinými prvky. Předmětem restaurování na jaře a v létě 2017 byly dvě nástěnné 

malby světců, sv. Václava a sv. Vojtěcha, a sgrafito s vyobrazením Božetěcha. Všechny 

restaurované prvky se nacházely v úrovni prvního patra budovy muzea. Práce provedla 

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli. Jednotlivé malby světců 

byly přiděleny jako součást praktické diplomové práce studentkám Anežce Beranové 

(sv Václav) a Romaně Rajtárové (sv. Vojtěch). 

Na malbách (dosud uváděných jako sgrafita, jedná se však o malby) byl proveden 

podrobný restaurátorský průzkum, na základě zjištěných informací následoval 

restaurátorský zásah. Během průzkumu i zásahu byla průběžně prováděna rozsáhlá 

fotodokumentace. Postup prací při restaurování byl konzultován se zástupcem majitele 

objektu (Město Nová Paka) a se zástupcem NPÚ. Na závěr prací bylo rozhodnuto o plné 

rekonstrukci zlaceného pozadí, a to bez patinace. Výsledkem zásahu byla tedy nová 

prezentace maleb, která byla bližší původní realizaci, než byla prezentace dosavadní. 

Předmětem tohoto průzkumu a dokumentace je pouze malba sv. Václava. Protože spolu 

však malby úzce souvisejí původem i vývojem, byly spolu informace získané studiem obou 

maleb doplňovány. Jedině tak mohlo být ostatně docíleno shodné restaurátorské koncepce. 

 

2.1. Budova muzea – Suchardova domu 

Suchardův dům s přilehlým ateliérem nechal postavit Stanislav Sucharda (nar. 1866). 

V místě se původně nacházely starší objekty rodiny Suchardových, která zde měla sídlo své 

rodinné sochařské dílny2. Budova Suchardova domu byla postavena o pár let později než 

budova vedlejšího menšího atelieru, objekt byl dokončen roku 1896. Oba objekty jsou 

postaveny jako patrové domy s přízemím a prvním patrem. Dům byl postaven 

v neorenesančním slohu místním stavitelem Jaroslavem Brettem podle projektu architekta 

Antonína Cechnera. Slohově byl Stanislav Sucharda inspirován rodinnou zálibou v období 

renesance a také cestami po Itálii3. V duchu neorenesance je vyzdobena celá fasáda domu, 

na které se prolíná štuková, sochařská, sgrafitová, malířská a keramická výzdoba. I díky této 

                                                 
2 KRUMMHOLZ, Martin. Stanislav Sucharda 1866-1916. Katalog k výstavě. Městské muzeum Nová 

Paka. Nová Paka, 2006. 
3 Ibidem 
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rozmanitosti je Suchardům dům vůbec první stavbou, na které se podílelo více příslušníků 

Suchardovy rodiny včetně přátel. 

Po smrti hlavy podniku, Antonína Suchardy, bylo dědictví rozděleno mezi jeho 

manželku a pět dětí. V roce 1924 byl objekt prodán soukromému majiteli.4 

 

2.2. Výzdoba fasády budovy 

Přestože dnešní podoba fasády je z velké části výsledkem rekonstrukcí, lze z ní mít 

poměrně jasnou představu o celkové původní koncepci výzdoby. Předpokládá se, že se 

původní podoba od té současné kompozičně neliší, nicméně zejména sgrafita ani jejich 

omítky nejsou zachována původní. 

Na fasádě převládá sgrafitová výzdoba provedená černobíle s okrovými akcenty. Větší 

plochy zaujímají figurální motivy, mezi nimi se nacházejí pásy a rámce rostlinných dekorů 

a také bosáže. Plochy se sgrafity jsou rozčleněny štukovými římsami a bosáží. Mezi sgrafity 

se nacházejí niky s plastikami a plošné malby na omítkách. Kromě dvou maleb světců se 

jedná ještě o malby slunečnic na severovýchodní fasádě (malby provedla sestra Stanislava 

Suchardy, Anna Boudová). Přízemí a první patro je architektonicky odděleno sgrafitovým 

vlysem, kde se vedle rostlinného dekoru nacházejí také nápisové pásky popisující figurální 

výjevy, a také vsazené keramické malované talíře (autorkou je opět Anna Boudová). 

Severozápadní fasáda, jejíž část byla předmětem restaurování, byla zřejmě původně 

dominantní fasádou budovy. Restaurovaná malba se zde nachází v úrovni prvního patra. 

Této části dominují dvě malby figur – malba sv. Václava (levá část) a sv. Vojtěcha (pravá 

část). Podoba maleb před restaurováním byla z velké části výsledkem rekonstrukcí, které 

ovšem byly provedeny na původní omítce. Naproti tomu sgrafitové prvky fasády byly 

rekonstruovány kompletně, patrně se na nich nenachází žádný fragment původního 

materiálu.  

Obě malby jsou po stranách orámovány pilastry s patkami a hlavicemi. Vrchní část 

maleb je ohraničena římsou, spodní plechovým parapetem a římsou. Postava sv. Václava je 

namalována zhruba v životní velikosti, zobrazena je z anfasu. Figura stojí na iluzivně 

malovaných architektonických podstavcích. Pozadí za figurou je jednolité, původně zlacené, 

dnes ztmavlé. Celá malba je ohraničena malovaným rámem, který se skládá ze tří pásů 

ohraničených linkami. Postranní pásy jsou jednolité okrově zabarvené, střední nese dekor 

                                                 
4 Ibidem 
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perlovce provedeného lineárně na neutrálním podkladu. Malba sv. Votěcha v pravé části 

proporcionálně i kompozičně odpovídá malbě sv. Václava v levé části. 

Dosud bylo mylně uváděno, že u maleb světců jde o kolorovaná sgrafita. K této záměně 

došlo kvůli silné degradaci části povrchu, která v malbě způsobila odskoky mezi zlacenými 

a nezlacenými částmi (viz dále). Prezentace těchto částí coby sgrafit je však mylná. 
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3. PRŮZKUM 

 

3.1. Metody průzkumu 

Cílem průzkumu bylo zjištění stavu malby, které by vedlo k návrhu na koncepci 

restaurování a k restaurování samotnému. Průzkum byl prováděn na každé malbě zvlášť, 

poznatky z obou maleb však byly v rámci kooperace srovnávány, aby zjištěné informace 

byly co nejpřesnější a výsledná koncepce obou maleb shodná. V rámci průzkumu byl kladen 

podstatný důraz na studování předchozího vývoje malby, respektive restaurátorských 

zásahů, a také na původní podobu malby. Zde šlo o podstatnou část, protože již od začátku 

průzkumu bylo zřejmé, že následující zásah bude do značné míry rekonstrukční.  

Byly použity invazivní, neinvazivní i kunsthistorické metody průzkumu, které budou 

popsány níže. 

 

3.1.1. Uměleckohistorický a archivní průzkum 

Umělecko-historický průzkum byl zaměřen jak na informace týkající se původní 

realizace, tak na informace o pozdějších zásazích na malbě. Podoba zkoumané malby 

pocházela z velké části z pozdějších rekonstrukcí (1972, 2001). Bylo tedy důležité 

prozkoumat i ty dokumenty, které by objasnily podobu malby před těmito zásahy a také 

detaily o použitých materiálech a postupech. Průzkum se zaměřil na dostupné vydané 

publikace, zejména ale na archivní prameny, výrazná spolupráce probíhala s Městským 

muzeem a Městským úřadem v Nové Pace. Informace získané studiem těchto zdrojů jsou 

shrnuty dále v kapitole „výsledky průzkumu“. 

K samotné původní realizaci maleb nebyly dohledány téměř žádné materiály. Za hlavní 

zdroje informací lze jmenovat kontakt s PhDr. Martinem Krummholzem, případně 

s pracovníky Muzea v Nové Pace. 

K oběma známým restaurátorským zásahům byly dohledány dokumentace obsahující 

také obrazovou část. Dle dokumentace z roku 1972 a dle ústního sdělení místního obyvatele 

byl na malbách proveden zásah také v 50. letech, podrobnosti o něm ale nebylo možné 

dohledat.5 K oběma zásahům se v depozitáři muzea nacházely pauzy, ty se však týkaly pouze 

sgrafit, případně malby slunečnic. 

 

                                                 
5 Dle místního obyvatele byl tento zásah proveden amatérem a hrubě, záhy musel následovat zásah 

opravný. 
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3.1.2. Restaurátorský průzkum 

Metodami restaurátorského průzkumu byly zjišťovány informace o materiálech 

a technickém provedení původní malby i následujících zásahů. Dále byly definovány 

jednotlivé typy poškození. Na základě tohoto průzkumu byl pak zvolen adekvátní 

technologický postup při restaurování. 

K průzkumu byly použity invazivní i neinvazivní metody restaurátorského průzkumu. 

Z neinvazivních metod byl kromě pozorování malby v rozptýleném světle využit průzkum 

malby v ostrém bočním nasvícení, UV nasvícení a průzkum poklepem. Z invazivních metod 

byl použit sondážní průzkum a dále byly na obou malbách odebrány vzorky k chemicko-

technologické analýze. 

 

 Průzkum v rozptýleném denním světle, průzkum poklepem 

Malba o rozměrech cca 2x3m2 je provedena na šedookrově zabarvené omítce. Povrch 

omítky v oblasti figury je hrubý, v okolí figury hladší. Figura je od okolí oddělena prorytou 

linkou, která je zvýrazněna tmavě červenou barvou (nakolik bylo prorytí součástí původní 

podoby, zůstává otázkou). Dochování povrchových úprav a barevné vrstvy bylo slabé, 

jednotlivé barevné plochy byly často dochovány pouze ve fragmentech nebo vůbec. V těchto 

místech pak v malbě prosvítal povrch omítky. Barevná vrstva byla nejzřetelněji dochována 

v horní části malby, cca 30cm pod římsou, kde byla malba chráněna dešťovým stínem. 

Na původní omítce bylo znát poškození vymýváním. Dále se zde na poklep nacházelo 

velké množství dutin, a to zejména v okolí tmelů. Původní omítka byla místy popraskána, 

shluky menších prasklin tvořily sítě. Také v jejich okolí byla omítka dutá. Omítka byla na 

povrchu mírně drolivá, ale působila pevně. Naopak pod povrchem byla značně zvětralá (což 

se projevovalo na poklep a zejména při restaurování – po vyjmutí starých tmelů). 

V malbě se nacházely dva typy na první pohled zřetelných tmelů. Přes tyto tmely vedla 

barevná vrstva z jejich okolí, z čehož lze usoudit, že většina viditelné barevné vrstvy 

pocházela až z restaurátorských zásahů, kdy byly provedeny tyto tmely.  

Na hladkém povrchu, kterým je tvořeno pozadí figury, byla na první pohled povrchová 

úprava dochována celistvěji. Byla tvořena převážně zeleno-černě zabarvenou hladkou 

vrstvou, která se jevila velmi kompaktně. Místy pod tmavou vrstvou prosvítaly fragmenty 

plátkového kovu, je zřejmé, že pozadí bylo v minulosti zlaceno. V ploše pozadí se dále 

nacházely fragmenty okrové retuše a světle žluté barevné vrstvy. Fragmenty všech těchto 

úprav bylo možné vidět navrstvené přes sebe.  
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Spodní část maleb (při plechovém parapetu) byla pokryta aktivním lišejníkem. 

Na hrubých částech omítky byla barevná vrstva dochována slabě, někde bylo souvrství 

více barevných vrstev. Zřejmě pouze zlomek z nich tvoří původní barevná vrstva. 

Okolo malby je v několika lištách proveden rám. Ve vrchní části malby (v oblasti 

dešťového stínu) byla zejména střední lišta, nesoucí dekor perlovce, provedena velmi 

ledabyle. V tomto místě se nacházelo více vrstev přes sebe, toto byla vrstva nejsvrchnější. 

Tato vrstva se svou hladkou strukturou malby lišila od ostatních hůře dochovaných částí 

tohoto rámu. 

 

 Průzkum v ostrém bočním nasvícení 

Malba byla pozorována v ostrém bočním nasvícení. Touto metodou lze na nástěnných 

malbách vidět plastické detaily, které jsou za běžného pozorování viditelné slabě nebo 

vůbec. Touto metodou byly sledovány zejména detaily odkazující k původní technice malby 

a následujících zásahů či k typům poškození. 

V bočním nasvícení vynikla poměrně hrubá struktura malby. Bylo zřejmé, že tato 

struktura je zapříčiněna vymytím omítky (obr. 24). Dále byla omítka lokálně poškozena 

alveolizací, která se projevuje vymytím omítky ve tvaru drobných kružnic a spirál (obr. 21). 

Na malbě byly zřetelné linky prorytí z původní techniky malby (obr. 22). Tyto linky sloužily 

pro rozvržení malby, jsou vidět lokálně na figurách i na okolním rámu.  

Malba figury a okrového rámu je oproti ploše dříve zlaceného pozadí pod úrovní. Tento 

odskok se směrem do spodní části malby zvětšuje a je způsoben vymytím nezlacených částí 

malby, na které působily povětrnostní podmínky intenzivněji, a malba byla tedy vyšlehána. 

Ve spodní části je odskok úrovní zlacených a nezlacených ploch vysoký zhruba 0,5cm.  

V bočním nasvícení byla zvýrazněna také struktura tmelů, které neměly jednotnou 

povrchovou úpravu a často byly provedeny nad úroveň povrchu okolní omítky. Na plochách 

zlacení bylo znát, že původní kovová vrstva je dochována pouze lokálně, a to na nevymytých 

vršcích omítky. Místy se kovová vrstva zdvihala v šupinkách od povrchu omítky. 

Dále na malbě vynikly lokální praskliny, většinou drobného rozměru. Celý povrch 

omítky malby je mírně zvlněný. Projevují se tak výdutě, které se nacházejí uvnitř omítky, 

zvlnění může být také projevem injektážních výplní, které byly do omítek aplikovány při 

minulých restaurátorských zásazích. 

 

 Průzkum UV fluorescence 
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Malba byla zkoumána a dokumentována v odraženém UV světle. Tato metoda se požívá 

díky schopnosti některých materiálů, které při tomto nasvícení vykazují specifickou 

barevnost. Na základě takovéto identifikace materiálů lze pak některé části maleb např. 

datovat nebo určit použitou techniku. 

Na malbě sv. Václava byla fluorescence zaznamenána pouze lokálně - světle zelený 

odraz byl v místech některých tmelů a jejich okolí. Tyto tmely byly za denního světla bílé, 

vyznačovaly se spíše hrubší strukturou. Důvodem zaznamenané fluorescence může být 

pojivo použité pro retuš tmelů, případně jiná přísada v materiálu či retuši tmelů (typ 

fluorescence odpovídá zinkové bělobě). 

 

 Sondážní průzkum 

Jediné místo na malbě, kde by sondážní průzkum mohl mít výpovědní hodnotu, byla 

oblast dešťového stínu. Tato oblast se nacházela cca 30 cm od vrchního okraje malby, zde 

bylo zřejmé, že je na okrovém rámu dochováno silnější souvrství barevných vrstev. Bylo 

tedy zřejmé, že by se pod současnými hrubými nátěry mohly nacházet alespoň fragmenty 

původního rámu. V rámci sondáže bylo skutečně nalezeno více barevných vrstev, 

netroufáme si však usoudit, nakolik se jedná o starší barevné úpravy. Minimálně dvě vrstvy 

byly také nalezeny v linkách perlovce. Vzorek z tohoto místa byl dále odebrán pro 

chemicko-technologický stratigrafický rozbor. 

Snímek sondy s popisem je přiložen ve fotografické příloze (obr. 26). 

 

3.1.3. Chemicko-technologický průzkum 

Pro chemicko-technologický průzkum byly z obou maleb odebrány celkem tři vzorky 

(malby spolu souvisejí, proto lze pro účel průzkumu použít vzorky i z malby sv. Vojtěch). 

Průzkum byl zacílen na zkoumání stratigrafie povrchových úprav. Zjišťována byla zejména 

technika malby a původní technika provedení zlacení. Protože se jedná o díla, která prošla 

výraznými rekonstrukcemi a přemalbami, bylo v rámci tohoto průzkumu také zkoumáno, 

zda se pod současnými vrstvami nenalézají vrstvy původní. 

V případě, že by při tomto průzkumu byla prokazatelně zjištěna původní barevnost 

odlišná od současné, odvíjela by se od těchto zjištění také koncepce restaurátorského zásahu. 

Výsledky chemicko-technologického průzkumu budou popsány níže, kompletní zpráva 

z průzkumu je přiložena jako textová příloha. 
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 Vzorky odebrané k analýzám 

VP1 

- sv. Vojtěch – pozadí se zlacením 

- souvrství omítky a povrchových úprav včetně zlaté vrstvy 

- odebráno pro identifikaci pozlacovačské techniky a počtu vrstev 

 

VP2 

- sv. Václav – okrové rámování (dešťový stín - místo, kde je pravděpodobnost souvrství 

více časových etap) 

- souvrství omítky a povrchových úprav 

- odebráno pro definici stratigrafie, počtu vrstev 

 

VP3 

- sv. Vojtěch – rámování s ornamentem (místo, kde se pod ornamentem nachází drobné 

fragmenty modré barevné vrstvy) 

- souvrství omítky a povrchových úprav 

- odebráno pro definici stratigrafie, identifikaci fragmentu modré barevné vrstvy 

(na základě fragmentu možnost jiné původní barevnosti rámu) 

 

 Výsledky chemicko-technologického průzkumu 

Omítka je vápenná s křemičitým pískem. Na některých vzorcích je povrch omítky 

sulfatizovaný (VP2, VP3). Není vyloučena přítomnost sádry v omítce, sulfatizace však 

s větší pravděpodobností vznikla dodatečně působením polutantů z ovzduší na povrch 

omítky. U vzorku s plátkovým zlatem není sulfatizace zaznamenána (je tedy možné, 

že omítka zde byla kovem „ochráněna“) 

Na vzorcích VP1 (vzorek se zlacením) a VP3 byla nalezena patrně podkladová šedo 

růžová vápenná vrstva. Na základě fragmentů ve vzorcích lze soudit, že se jedná o shodnou 

barevnou vrstvu. Je pravděpodobné, že tento původní podklad (zatónování omítky) byl 

později vymyt. 

Vzorek VP1 (zlacení) prokázal, že původní zlacení bylo provedeno plátkovým zlatem. 

Na omítce se nachází podkladová vrstva popsaná výše. Zlato bylo kladeno na dvě barevné 

okrové vrstvy pojené organickým pojivem. Pojivo nebylo blíže specifikováno, 
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pravděpodobně se však jedná o mixtionový olejový podklad, který se v 19. století běžně 

používal pro zlacení v exteriéru.6 Na zlatém plátku následují z pozdějších restaurátorských 

zásahů dvě vrstvy. Vrchní z nich obsahuje korodované kovové šupiny (zinek, měď). 

Vzorek VP2 (souvrství okrů z rámu) prokázal přítomnost tří barevných okrových vrstev 

v rámu. Je pravděpodobné, že spodní z nich je součástí původní realizace malby, její 

propojení s omítkou je podle chemicko-technologického průzkumu dobré. 

Vzorek odebraný na dekoru rámu (VP3) obsahuje v analyzované modré vrstvě mimo 

jiné titanovou bělobu. Červené vrstvy dekoru, nacházející se na fragmentech modré, 

obsahují tento pigment rovněž. Tyto vrstvy tedy nevznikly dříve než v roce 1920.7 Vzorek 

tím pádem neprokázal jinou původní barevnost rámu (modrou), než jako vidíme dnes. 

Fragment modré barevné vrstvy tak může být např. stékanec vzniklý nedopatřením. 

Většina použitých pigmentů odpovídá pigmentům běžně používaným od první poloviny 

19. století. 

Plné znění zprávy z chemicko-technologického průzkumu včetně zákresu lokalizace 

odebraných vzorků je součástí textových příloh. 

 

3.2. Výsledky průzkumu 

 

3.2.1. Historie výzdoby fasády, předchozí restaurátorské zásahy 

Restaurovaná malba (respektive téměř jen původní omítka) je nejstarší dochovanou 

vrstvou na tomto místě. Malba sv. Václava tvoří dvojici s malbou sv. Vojtěcha na téže 

fasádě, malby mají identickou techniku i podobnou kompozici, ale také shodnou historii. 

Dům byl postaven jako novostavba mezi lety 1895 a 1896 a obě malby byly provedeny jako 

součást původní výzdoby. Autor maleb ani osoba, která je realizovala, není přesně znám. 

Jde ovšem o blízký (rodinný) okruh Stanislava Suchardy, předpokládat lze jeho samotného, 

jeho sestru Annu Suchardovou Boudovou, případně Mikoláše Alše (autor předlohy pro 

sgrafito Božetěcha na téže fasádě).8 K realizaci malby nejsou známy žádné skici, kompozice 

obou maleb ale odpovídá sochám stejných světců, které vytvořil v raném období Stanislav 

                                                 
6 Na základě konzultace s Ing. Petrou Lesniakovou, PhD. (Katedra chemické technologie FR) 

7 BAYEROVÁ, Tatiana; ŠIMŮNKOVÁ, Eva. Pigmenty. Praha: Společnost pro technologie ochrany 

památek – STOP, 2014. ISBN 978-80-86657-17-2. 

 
8 stejná kompozice světce, akorát v technice fresco, je provedena na vile ve Slavíčkově ulici v Praze 

– Bubenči.  
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Sucharda.9 Socha sv. Václava byla nejprve replikována na náměstí ve Staré Boleslavi (1895), 

následně v Žiželicích (1901).10 Obě sochy byly pak spolu replikovány kolem roku 1903 jako 

součást sochařské výzdoby hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Nové Pace.11 Sochy jsou 

dodnes na místě, v rámci průzkumu proběhla také jejich fotodokumentace (studium těchto 

soch bylo později jedním z hlavních předmětů při tvorbě rekonstrukcí na malbách). 

Osud maleb během následujících padesáti let není znám. Z období před prvním 

restaurátorským zásahem byly dohledány dvě dobové fotografie celé severozápadní fasády 

budovy.12 I z nich lze vyčíst, že špatné povětrnostní podmínky významně urychlily 

degradaci maleb. V 50. letech byla opravena celá výzdoba fasády budovy. Jedná se o první 

doloženou rekonstrukci, součástí oprav byly i práce na malbách. Provedení tohoto zásahu 

se ale údajně pohybovalo spíše na amatérské rovině.13 V roce 1972 byl pak proveden první 

restaurátorský průzkum i zásah, který prováděli restaurátoři - akademičtí malíři - Jindřich 

Hegr, Zdeněk Crha, Jiří Hruška a Bohumil Matějíček. K tomuto zásahu existuje také 

dokumentace (viz obr. 9-12).14 V této době již byla fasáda v havarijním stavu a malby přišly 

z velké části o tvarosloví. Tato skupina restaurátorů provedla obnovu celé fasády. Zásah byl 

značně rekonstrukční, ve výsledku téměř veškerá současná výzdoba pochází z této doby. 

K malbám na fasádě bylo přistoupeno o něco citlivěji. Zde byly zachovány původní omítky, 

pro fragmentární dochování originálů však byly provedeny rozsáhlé malované rekonstrukce 

figur světců. I tak jsou tyto malby dle dokumentace jedinou součástí fasády, kde nebylo 

přistoupeno k úplné rekonstrukci, ale ke konzervačně restaurátorskému zásahu 

(ke komplexní rekonstrukci i s omítkami bylo dokonce přistoupeno i v případě maleb 

slunečnic).15 Původní zlatá plocha byla patrně pouze vyretušována.16 

Další restaurátorský zásah byl proveden v roce 2001, týkal se opět celé fasády.17 Zásah 

provedla firma Avers, pod ní zde pracovali restaurátoři Sylvie Munzarová, akad. sochařka 

a Jiří Stejskal, akad. mal. Po třiceti letech od posledního zásahu byl stav maleb opět špatný 

(obr. 13), což lze opět přisoudit extrémním klimatickým podmínkám. Jsou popsána 

                                                 
9 Na tento fakt upozornil PhDr. Martin Krummholz, PhD. (sděleno mailem) 
10 Ibidem. 
11 Krummholz, 2006. 
12 Za poskytnutí těchto snímků děkujeme panu Jiřímu Čejkovi z městského muzea Nová Paka. 
13 Dle ústního sdělení obyvatele Nové Paky - pamětníka 
14 HEGR, Jindřich; CRHA, Zdeněk; HRUŠKA, Jiří; MATĚJÍČEK, Bohumil. Restaurátorská zpráva 

o stavu a opravě „Suchardova domu“ v Nové Pace, okr. Jičín. Městský úřad Nová Paka. Praha, 1972. 
15 HEGR a kol. 1972. 
16 HEGR a kol. 1972. 
17 MUNZAROVÁ, Sylvie; STEJSKAL, Jiří. Restaurátorská zpráva. Městský úřad Nová Paka. Praha, 

2001. 
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poškození omítek a zejména vymytí a šupinovatění barevných vrstev, a to i těch, které 

pocházely z rekonstrukce v roce 1972. V rámci zásahu opět proběhla větší rekonstrukce na 

malbách (obr. 14). Sgrafita na fasádě byla tou dobou pevná, v rámci restaurování jim byl 

pouze zvýšen kontrast.18  

Z obou dochovaných průzkumů vyplývá, že stav dochování maleb byl před oběma 

zásahy obdobný, jako stav současný. Omítky byly hloubkově poškozeny dutinami, místy 

odděleny od podkladu. Barevné vrstvy byly téměř vymyty, jejich dochování bylo pouze 

fragmentární. Před každým restaurováním byla nejcelistvěji dochována plocha pozadí 

za figurami (v roce 2017 však s posunutou barevností, viz dále). 

 

3.2.2. Popis a ikonografie díla 

Na severozápadní fasádě jsou ztvárnění dva z hlavních českých patronů, sv. Václav 

a sv. Vojtěch. Obě malby jsou monumentální, postavy přibližně v životní velikosti jsou 

zobrazeny z anfasu. V pásu pod malbami se na iluzivních svitcích nacházejí nápisová pole. 

Ta dějově doplňují malbu, nebyla však součástí tohoto restaurátorského zásahu (jsou na 

nových omítkách, stejně jako sgrafita). 

Malba nemá realistický charakter, jde spíše o záměrné zobrazení statické sochy, 

kompozice je frontální. Převažující užitou barvou je tmavě červená, což ovšem může být 

důsledek restaurátorských zásahů, nikoliv původní realizace. Pozadí figury je tmavé do 

hněda, místy do zelena. V minulosti bylo plošně zlacené. 

 

Sv. Václav 

Citát pod malbou: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“ 

Původní podoba malby byla zřejmě odlišná od malby, která se na místě nacházela před 

restaurováním v roce 2017. Hlavní kompoziční tvary jsou zachovány, některé detaily 

v oděvu či v držení těla však mohly být jiné. 

Sv. Václav je zobrazen zepředu, figura stojí na šedém soklu. Je oděn do šatu a pláště, 

obojí tmavě červené barvy. Václav má polodlouhé vlasy a vous, hlavu mu pokrývá knížecí 

koruna. Svou pravou rukou přidržuje modrý štít, který mu zakrývá pravou část těla od pasu 

dolů. Ve druhé ruce drží Václav kopí s praporem, který ve vrchní části malby uzavírá 

kompozici. Na praporu je vyobrazen jeden z atributů sv. Václava, plamenná orlice. 

                                                 
18 MUNZAROVÁ, STEJSKAL, 2001.  
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Po stranách a u horního okraje je malba ohraničena dvěma okrovými pásy, mezi nimiž 

je v tmavě červených linkách proveden zjednodušený dekor perlovce. 

Zobrazení světce zcela odpovídá jeho zaběhnuté ikonografii – sv. Václav je obvykle 

zobrazován jako kníže, jako atributy mívá prapor, meč a štít. Prapor a štít pak často zdobí 

plamenná orlice (o jejím vyobrazení na štítu viz dále, kapitola „Retuš, rekonstrukce“).19  

Obě figury zobrazené na malbách severozápadní fasády, znázorňují postavy žijící v 10. 

až 11. století. Jak sv. Václav, tak sv. Vojtěch jsou úzce spjati se slovanskými dějinami a mají 

velký význam v rámci budování zdejší církve.  

 

3.2.3. Chronologický popis nalezených vrstev 

 Restaurovaná malba, původní provedení 

Podkladem pro malby byla vápenná omítka skládající se z bílého vzdušného vápna 

a křemenných zrn písku. Na okrajových částech malby byl v omítce nalezen také sádrovec,20 

není tedy vyloučeno, že příměsí v omítce byla také sádra (pravděpodobnější však je, že tento 

materiál vznikl až dodatečně - na základě chemické reakce s dešťovou vodou, a je přítomen 

pouze na některých místech). Barva omítky je růžovo-šedá, stejně tak jádrová omítka. 

Povrchovou úpravu původní omítky nelze kvůli značnému vymytí definovat. Soudě ze 

zachovalejších částí je možné, že omítka pro malby byla hladce kletovaná. 

Ještě do vlhké omítky byly vyryty základní linky náčrtu. Dnes je lze vidět na rámu 

i místy na figuře, nejlépe např. na praporu (obr. 20).  Nejvýraznější prorytí se nachází po 

obrysu figur. Zde se však nepodařilo objasnit, zda byly tyto silné linky záměrnou součástí 

původní realizace, nebo zda došlo postupným vymýváním k jejich prohlubování 

a zvýrazňování (a časem také vzniklému odskoku). 

Původní barevnou vrstvu se v množství fragmentů nepodařilo identifikovat. Není 

vyloučeno, že byl celý podklad nejprve barevně zatónován, až na tento nátěr byla realizována 

malba. 

Dnes nejzachovalejší součástí původní realizace je zlacení, kterým je tvořena plocha 

pozadí obou figur. Podkladem pro zlacení byl nejprve zatónovaný šedobéžový nátěr. 

                                                 
19 SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. Karmelitánské nakladatelství, 

2002. 
20 LESNIAKOVÁ, Petra. Materiálový průzkum vzorků nástěnných maleb. Fakulta restaurování 

Univerzity Pardubice. Litomyšl, 2017. 
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Následovaly dvě žlutookrové vrstvy s organickým (patrně olejovým) pojivem. Tyto vrstvy 

sloužily jako lepidlo pro následné pokládání plátkového zlata. 

 

 Předchozí restaurátorské zásahy – doplňky 

1972 

Rekonstrukce tvoří dominantní část malby. Již v roce 1972 byla barevná i omítková 

vrstva v takovém stavu, že bylo nutné přistoupit k rekonstrukcím. Dle dokumentace z roku 

1972 byly omítkové vrstvy zajištěny injektážemi, některé části byly také nenávratně 

odstraněny,21 což se na malbě sv. Václava projevilo v množství tmelů. Hlubší defekty byly 

vytmeleny ve dvou vrstvách , mělčí defekty ve vrstvě jedné. Tmely byly hladce vykletovány. 

Retuš tmelů byla provedena v technice fresco, retuš na původním podkladu byla provedena 

pigmenty pojenými pryskyřično-vaječnou emulzí. Místa, kde podle dochovaných částí 

nebylo možné přesně určit původní tvarosloví (tedy zejména na tmelech), byla 

rekonstrukčně spíše naznačena. Restaurátoři se snažili o nevtíravý přístup při 

rekonstrukcích,22 přesto je znát odlišný charakter malby např. v místech obličejů světců, kde 

byla původní malba ještě poměrně dobře dochována, přesto byla přemalována. Celá malba 

byla také patrně pojednána plošněji a lineárněji než byla malba původní. Retuš tmelů byla 

pojednána technikou fresco, dle fotodokumentace byla malba ostře lineární (viz obr. 11 a 

12). Do tmelu na soklu byly také vryty linky podle pravděpodobného původního směřování. 

Restaurátoři tehdy vycházeli pouze z dochovaných fragmentů malby a historické fotografie 

(zřejmě stejné, jakou měla v roce 2017 k dispozici autorka práce).23 O sochařských 

předlohách z kostela sv. Mikuláše není v dokumentaci zmínka. Retuš zlaceného pozadí byla 

provedena zřejmě pouze lokálně, okrovou lazurou z minerálních pigmentů (na vzorku 

nalezeno organické pojivo). 

 

2001 

Zásah z roku 2001 není podrobně dokumentován, je pouze popsán stávající stav maleb 

(opět havarijní, viz výše). Z této doby patrně pocházely hrubší, ve struktuře bílé tmely. Tyto 

tmely byly měkčí než tmely z roku 1972, což se ukázalo později při jejich odstraňování. 

I při tomto zásahu byla provedena rekonstrukce malby v barevné vrstvě. V oblasti pozadí 

                                                 
21 HEGR a kol. 1972. 
22 Ibidem 
23 Ibidem 
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byl obnoven lesk pomocí lazury obsahující kovové částice (měď, zinek, mosaz, dnes 

ztmavlé). 

 

3.2.4. Stav díla a jeho příčiny 

Stav malby byl havarijní. Omítkové vrstvy byly silně degradované a zejména v místech 

kontaktu s tmely se v původních omítkách tvořily kapsy. Do nich pak zatékala voda, tím 

docházelo k jejich zvětšování a rozšiřování dutin. V další fázi mohlo takové poškození vést 

ke ztrátám větších celků omítek s malbou.  

Rozsáhle poškozená byla také barevná vrstva. Dochování původní barevné vrstvy bylo 

redukováno na fragmenty, které ale téměř nelze rozeznat od originálů. Následující vrstvy 

pocházející z restaurátorských zásahů byly rovněž poškozeny dlouhodobě nepříznivými 

povětrnostními podmínkami a jejich barevnost je sice jasná, nicméně kvůli špatnému 

dochování není místy zcela zřejmé tvarosloví. Plochy barevné vrstvy rekonstrukcí byly 

dochovány fragmentárně. 

Hlavní příčinou hloubkových i povrchových poškození jsou povětrnostní podmínky, 

zejména vlhkost a návětrnost, které jsou patrně umocněny orientací fasády na severozápad. 

Dalšími faktory může být slabě odolné složení původní omítky. 

 

 Stav původní vrstvy 

Omítka 

Z původní realizace byla dochována většina omítky. Ta byla značně narušena dutinami, 

prasklinami, hloubkovými defekty a na povrchu také vymytím. Je možné, že právě kvůli 

vymývání slaběji chráněných částí – všechny partie kromě zlaceného pozadí a vrchních 

30cm – se barevná vrstva téměř nedochovala, protože byla vymyta stejně jako následně 

omítka (toto vymývání působí i degradaci současných barevných vrstev, které pocházejí 

z dob rekonstrukcí). Vymytí se intenzivněji projevovalo směrem ke spodní části malby, kde 

způsobilo odskok barevné vrstvy od zlaceného pozadí. To bylo zřejmě chráněno plátkovým 

kovem a vymývání tolik nepodléhalo. Ve vrchní části malby pak není odskok omítky pozadí 

a malby tak znatelný. Stejnou příčinu vzniku odskoku uvádějí již restaurátoři v dokumentaci 

z roku 1972.  

Stav původní omítky byl havarijní, v prasklinách v omítce (případně na rozmezí tmelů 

a původní omítky) se vytvořily tenké kapsy, do nichž zatékalo. Tím docházelo ke stále 

silnější degradaci omítky a oddělování se od podkladu. Vzniklé dutiny byly vyplněny 
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zdegradovanou omítkou. Přímo na povrchu se ovšem omítka jevila kompaktně a dobře 

dochovaná. 

 

Barevné vrstvy 

Z původních barevných vrstev byly možná dochovány fragmenty podkladových nátěrů 

(viz chemicko-technologický průzkum). Další fragmenty se zde možná v minimální míře 

vyskytují, ale nebyly identifikovány. Dále byly z povrchových úprav dochovány lesklé 

fragmenty původního zlacení na pozadí, které se lokálně nacházely pod vrstvami ztmavlých 

retuší. 

 

 Stav doplňků 

Tmely – omítky 

Tmely byly tvrdší než samotný originál. Touto vlastností docházelo k pnutí s originální 

omítkou, která se v okolí tmelů oddělovala od podkladu a místy tvořila kapsy. Samotný 

technický stav tmelů byl dobrý, esteticky však byly nevyhovující kvůli struktuře i následující 

rekonstrukční retuši. 

 

Barevná vrstva 

Barevná vrstva rekonstrukcí podléhala povětrnostním vlivům stejně jako předtím 

barevná vrstva originálu. Silné nánosy barevné vrstvy byly postupně vyšlehávány větrem 

a vodou, dochována byla jen ve fragmentech. Vrstva byla místy spráškovatělá, velmi lokálně 

se oddělovala v šupinách od podkladu (zejména v oblasti vrchních 30cm, kde byla celistvěji 

dochována barevná vrstva rekonstrukcí). Na dotek se barevná vrstva místy sprašovala. Na 

některých tmelech byla provedena retuš v technice fresco, zde byla barevná vrstva 

dochována sice celistvěji, ale odstínem ani hladkou strukturou neodpovídala okolí. 
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3.2.5. Podklady pro rekonstrukci 

Pro rekonstrukci na malbě, která byla součástí následného restaurátorského zásahu, bylo 

potřeba pátrat po archivních obrazových materiálech. Byly prohledány a využity tyto zdroje: 

 

Archiv Městského muzea Nová Paka  

- historické fotografie – pohled na celek severozápadní fasády muzea s oběma malbami, 

rok 1930 a 1950, obě fotografie pocházejí ze stavu před rekonstrukcemi, je znát silná 

degradace v průběhu dvaceti let (obr. 4 a 5). 

- pauzy a předlohy z předchozích restaurátorských zásahů – proběhl průzkum 

a fotodokumentace těchto materiálů. V archivu muzea se nacházely kresby z předchozích 

zásahů, které sloužily pro kompletní rekonstrukci pauzovaných částí (sgrafit). K malbě sv. 

Václava však nebyly nalezeny žádné nákresy, což nasvědčuje tomu, že rekonstrukce nebyly 

nijak rozsáhlé. 

 

Městský úřad Nová Paka 

- restaurátorské zprávy s fotodokumentací, 1972, 2001. Fotodokumentace z roku 1972 

obsahovala materiál ze stavu před a v průběhu restaurování. Fotodokumentace z roku 2001 

obsahovala pouze fotografie ze stavu před restaurováním. Z pohledu rekonstrukcí byly 

nejhodnotnější fotografie z roku 1972 ze stavu před restaurováním, kdy by teoreticky mohla 

být zřetelná původní podoba maleb. Bohužel dokumentace neobsahovaly fotografie celků 

maleb, ze stavu před restaurátorskými zásahy zde bylo pouze několik detailnějších pohledů 

(obr. 9-14). 

Malba se po jednotlivých zásazích lišila jen v drobnostech. Zřejmě při zásahu v roce 

1972 byl pozměněn tvar koruny světce. Při zásahu roku 2001 pak byla téměř plně 

respektována podoba malby z roku 1972. Pouze byla posunuta Václavova pravá ruka – 

v roce 2001 byla namalována do polohy, ve které drží štít.  

 

Kostel sv. Mikuláše Nová Paka 

- oltářní sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha (autor Stanislav Sucharda) 

Oltář vnikl v roce 1903, tedy sedm let po vzniku maleb na Suchardově domě. Předlohou 

pro oltářní sochy byly ale menší sochy světců od Stanislava Suchardy. Tyto sochy vznikly 

v raném období jeho tvorby, je tedy zřejmé, že malby z nich vycházejí (obr. 8). 
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Socha sv. Václava na náměstí ve Staré Boleslavi 

Tato socha je první sochou sv. Václava ve veřejném prostoru, která ukazuje koncept 

figury shodný s pozdější realizací v kostele sv. Mikuláše (obr. 6 a 7). 

 

Odborná literatura 

- ikonografický koncept světce (hodnotné zejména kvůli rekonstrukci orlice na štítu 

a zpětné korektuře koruny. 

 

Nejrelevantnějším zdrojem pro rekonstrukci byla ve výsledku oltářní socha z kostela 

sv. Mikuláše. Zde je totiž naprosto zachovaná osobní autorova invence. Dalším významným 

zdrojem byla historická fotografie fasády z roku 1930, kde však pro špatné rozlišení nebylo 

možné vyčíst detaily. O původní kompozici (zřejmě také autorské) však vypovídala poměrně 

dost informací. Posledním důležitým zdrojem byly fotografie v dokumentaci z roku 1972, 

kde byl zaznamenán stav maleb před restaurováním. Zde však nebyly dokumentovány 

všechny části malby. Všechny tyto zdroje odkazovaly k nejpůvodnější možné podobě 

malby, žádný však nebyl natolik přesný, aby původní podobu bylo možné s jistotou 

definovat. 

 

3.2.6. Zkoušky postupů 

Zkouška sejmutí přemalby 

Vizuálně rušivá přemalba se nacházela v ploše zhruba 30 cm pod vrchním okrajem 

malby. Svrchní barevná vrstva pocházela patrně z roku 2001, měla lesklý charakter a mírně 

se odlupovala v krakelách (obr. 19). Dekor perlovce v tomto místě byl proveden ve velmi 

hrubých a nepřesných linkách. Pod přemalbou se nacházely starší barevné vrstvy, které sice 

rovněž nebyly esteticky vyhovující, ale technicky byly pevné.  

Bylo rozhodnuto o sejmutí této vrstvy přemalby za zachování starších vrstev, ať už 

budou v jakémkoliv stavu dochování. 

Snímek ze zkoušky i s popisem je zařazen v obrazové příloze (obr. 26). 
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4. ZÁMĚR 

 

4.1. Shrnutí průzkumu 

Restaurovaná malba sv. Václava se nachází na severozápadní fasádě Suchardova domu 

(dnes Městského muzea) v Nové Pace. Spolu s malbou sv. Vojtěcha tvoří výzdobu dříve 

průčelní fasády v úrovni prvního patra. Původní malby pocházejí z roku 1896. Autor maleb 

není znám, jde zřejmě o Stanislava Suchardu nebo jeho blízké okolí, které se podílelo na 

realizaci výzdoby celé budovy. Kompozice světců je statická, předlohou byly zřejmě rané 

sochy Stanislava Suchardy. 

Současná podoba malby není původní, kvůli extrémním klimatickým podmínkám zde 

došlo v minulosti k rozsáhlým rekonstrukcím. Rekonstrukce byly provedeny v letech 1972 

a 2001. Rekonstrukce se zřejmě držely základního konceptu a tvarové kompozice figury, 

došlo však k jiné interpretaci některých detailů. Z původního materiálu se dochovala pouze 

omítka. Na malbě sv. Václava je dochována pouze z cca 70%. Dochovány jsou také 

fragmenty původního zlacení, které byly později překryty jinými barevnými vrstvami. Dále 

je dochována obrysová silueta  i základní kompoziční schéma postavy. I přesto mohlo 

v některých detailech a v barevnosti s každou rozsáhlou rekonstrukcí dojít k odklonu 

od původní podoby.  

Malba je v havarijním stavu. Původní omítka je hloubkově degradována a tvoří se zde 

omítkové dutiny. Na malbě je jedním z hlavních problémů velké procento plochy tvořené 

esteticky i technicky nevyhovujícími tmely. V okolí těchto tmelů je omítka silně 

degradována, v místě kontaktu s tmely se otevírá, čímž umožňuje dešťové vodě vnik dovnitř 

struktury a následné rozšiřování dutin. Kromě hloubkových poškození je na malbě znatelná 

ztráta barevné vrstvy (byť nepůvodní). Také dochází k mírnému sprašování této vrstvy při 

otěru. Ve spodní části jsou malby pokryty aktivním lišejníkem. 

Druhotné zásahy jsou vesměs ve špatném stavu dochování, pouze ve vrchní části malby 

je druhotná barevná vrstva.  

 

4.2. Návrh koncepce restaurování 

Zásah bude vůči dochovanému původnímu materiálu konzervační. Závěrečné pojetí 

malby bude rekonstrukční, bylo shledáno, že vzhledem k nedochovaným originálním 

barevným vrstvám nebude takový přístup neetický. 
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Původní omítka bude zakonzervována a v celé dochované hmotě strukturálně zpevněna 

přípravkem na bázi bílého vzdušného vápna nebo oxidů kyseliny křemičité. Při injektáži 

bude snaha o přitlačení viditelně oddělených částí malby co nejvíce do roviny k podkladu. 

Dodatečné hloubkové vysprávky budou vyjmuty, jejich okolí v původní omítce zpevněno. 

Přemalba bude sejmuta v oblasti zhruba 30cm pod vrchním okrajem malby. Malba bude 

očištěna od lišejníků, tato místa budou biocidním prostředkem také preventivně ošetřena. 

Hloubkové defekty budou vytmeleny maltou z bílého vzdušného vápna s přídavkem 

přírodně hydraulického vápna, povrch tmelů bude jednotně upraven tak, aby zcela nesplýval 

s okolní originální omítkou a zároveň nepůsobil rušivým dojmem. Tmely budou lokálně 

lineárně proškrabány dle tvaru obrysu figury a soklu. 

Závěrečná retuš bude v místech dochovaných barevných vrstev provedena lokálně. 

V místech, kde se dochované rekonstrukce předchozích restaurátorů prokazatelně liší od 

původní podoby, bude provedena retuš rekonstrukční, totéž na nových tmelech. Ze strany 

restaurátora bude snaha o provedení rekonstrukcí tak, aby co nejvíce odpovídaly možné 

podobě, v jaké bylo dílo původně vytvořeno. Tento stav není s určitostí znám, při 

rekonstrukcích bude vycházeno ze zdrojů popsaných výše (viz kapitola 3.2.5.), rekonstrukce 

se budou pohybovat na vlně kompromisu těchto zdrojů. V místech, kde nebude možné vyčíst 

původní tvary z fotografií (1930 a stav před restaurováním 1972), budou jako vodítko 

k rekonstrukci použity tvarové shody na soše z kostela sv. Mikuláše. Výrazný ohled však 

bude brán také na dochovanou podobu malby, byť její současná podoba pochází 

z rekonstrukcí. Tyto rekonstrukce budou na některých historicky nepřesných místech 

tvaroslovně poupraveny. 

Bude obnoveno zlacení pozadí. 
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5. RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA 

 

5.1. Postup restaurátorských prací 

5.1.1. Čištění 

Prach a nečistoty, které pokrývaly v malé vrstvě celý povrch malby, byly odstraněny 

suchou cestou za použití čistící houby Akapad. Biologické depozity – pavučiny -  nacházející 

se zejména v rozích malby byly odstraněny suchým štětcem. 

 

5.1.2. Ošetření biologického napadení 

Na spodní část malby, v místech biologického napadení lišejníky, byl aplikován postřik 

biocidního prostředku Mechstop. Postup aplikace a koncentrace byla nastavena podle 

návodu k použití na obale produktu. Prostředek byl naředěn s vodou v poměru 1:4 

a aplikován postřikem na postiženu plochu. Postřik se nechal působit nejméně 24 hodin. Po 

této době byl postřik opakován a místa následně opakovaně očištěna kartáčem s použitím 

čisté studené vody. Po odstranění byla místa opláchnuta čistou studenou vodou a dočištěna 

čistou houbou.   

 

5.1.3. Odstranění přemalby 

Přemalba byla odstraněna ve vrchní části malby, v oblasti rámu, kde působila esteticky 

rušivě. Na základě zkoušek rozpustnosti bylo odstranění provedeno vodou a kartáčem. Místo 

bylo opláchnuto vodou a dočištěno houbou.   

 

5.1.4. Strukturální zpevnění a injektáž omítkových dutin 

Injektáž omítkových vrstev byla provedena směrem zdola nahoru. Před injektáží byl do 

omítkových dutin pomocí injekční stříkačky napuštěn prostředek na strukturální zpevnění 

omítky – roztok CaLoSil s lihem v poměru 1:1 . Po cca ½ hodině bylo místo předmáčené 

vodou. Do dutin menších rozměrů byl aplikován injektážní prostředek Ledan TA1 ve směsi 

s mramorovou moučkou v poměru 2:1. Na místo bylo po aplikaci nainstalováno tlakové 

zařízení, které na místo působilo nejméně 24 hodin (dle rozsahu dutiny). Jeho účelem bylo 

přitlačit po vyplnění omítku k podkladu, aby duté místo nebylo vyboulené a aby došlo k co 

nejlepšímu vyrovnání nerovností do jedné roviny. Tlakové zařízení bylo zhotoveno 

upevněním gumicuku o dvě statická místa před rovinou malby. Na tuto gumu se natáhl 
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prakovací metodou dřevěný hranol. Konec hranolu, který pak tlačil na ošetřené místo 

omítky, byl podložen příslušným kusem polystyrénu, tak aby se tlak praku rozložil na vetší 

plochu.  

Injektáž byla provedena před odstraněním tmelů, aby omítky byly pro proces 

odstraňování zajištěny. Po odstranění tmelů byla injektážní směs aplikována znovu do 

otevřených defektů. Zde byla použita nejprve silně zředěná směs, postupně směrem 

k povrchu defektu byla používána směs hustší.  

Některá místa byla mírně dutá i po provedení nových tmelů. Proces injektáže byl tedy 

místy opakován ještě po vytmelení. 

 

5.1.5. Odstranění nevhodných druhotných tmelů 

Malba byla v minulých zásazích tmelena. Tmely byly provedeny z různých materiálů 

(některé pravděpodobně s přidáním cementu), s různou povrchovou úpravou. Pro nevhodné 

mechanické i estetické vlastnosti se přistoupilo k odstranění všech sekundárních tmelů. 

V malbě se nacházely tmely jak menších rozměrů, tak i dva rozsáhlé v jeho střední a spodní 

části. Tmely byly odstraňovány mechanicky. Tmely, které byly velmi tvrdé, byly nejdříve 

po okrajích odděleny od originální omítky vrtačkou, tak aby se zabránilo ztrátě originální 

omítky. Na zbytek tmelu bylo použito dláto s kladivem. Menší tmely byly odstraněny 

restaurátorským kladívkem a okraje dočištěny skalpelem či drátěným kartáčem. 

V některých místech byla ponechána jádrová omítka tmelů. Ta byla někde velmi tvrdá 

a nešlo ji odstranit. Odstraněna byla opatrně pouze v místech bezprostředního kontaktu 

s původní omítkou. 

 

5.1.6. Strukturální konsolidace omítky 

Povrch i vnitřek omítky lokálně vykazoval ztrátu koheze a bylo proto nutné přistoupit 

k jejímu strukturálnímu zpevnění. To bylo provedeno aplikací konsolidačního prostředku na 

bázi esteru kyseliny křemičité KSE 100. Povrch omítky byl napuštěn prostředkem pomocí 

štětce, prostředek dále penetroval dovnitř omítky. Prostředek byl také použit pro zpevnění 

případných zpráškovatělých částí malby. Po aplikaci byl povrch malby přitlačen vatovým 

tamponem obaleným v igelitu, aby se místy spráškovatělá malba připevnila k povrchu. 

Protože se jedná o prostředek, který je dlouho po aplikaci hydrofobní, byl na malbu 

aplikován prostředek CaLoSil s lihem v poměru 1:5. Aplikace CaLoSilu proběhla 

postřikem, následující den po aplikaci KSE. Postřik působí na hydrofobní KSE tak, že se 
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zkrátí doba, po kterou je povrch omítky hydrofobní, tím pádem je možné dříve pokračovat 

v pracovním postupu. Oba prostředky byly také aplikovány do původní omítky na okrajích 

defektů, vzniklých vyjmutím tmelů. Následně byla do okrajů defektů aplikována injektážní 

směs, viz výše.  

 

5.1.7. Tmelení 

Okraje větších defektů byly před tmelením obtmeleny. Na obtmelení byl použit tmel 

s následujícím složením: 

 

1:2,5 - pojivo: plnivo 

Recept pojiva v této směsi: 

1:3 – NHL 3,5 (1:1-NHL: H20): hašené vápno 

Plnivo: Křemičitý písek, frakce < 3mm 

 

Hlubší defekty byly dále nejprve tmeleny hrubší jádrovou maltou s následujícím 

složením: 

 

1:3 - pojivo: plnivo 

Recept pojiva v této směsi: 

1:3 – NHL 3,5 (1:1-NHL: H20): hašené vápno 

Plnivo: Křemičitý písek, neprosátý 

 

Na zatáhnuté jádro byla pak aplikována svrchní malta s přesátým pískem (velikost zrna 

cca < 0,7 mm). Tato vrstva byla nanášena v maximální tloušťce 0,5 cm. Povrch byl po 

zatáhnutí upraven syntetickým filcem a následně dohlazen špachtlí. Struktura povrchu byla 

částečně přizpůsobena hrubší struktuře okolní původní omítky, zároveň byla přizpůsobena 

tomu, aby bylo možné ji při bližším pohledu snadno odlišit. Složení malty bylo následující: 

 

1:3 - pojivo: plnivo 

Recept pojiva v této směsi: 

1:3 – NHL 3,5 (1:1-NHL: H20): hašené vápno 

Plnivo: Křemičitý písek, frakce < 3mm 
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5.1.8. Retuš, rekonstrukce 

Na tmelech a místech, kde došlo k ztrátě barevné vrstvy, byla provedena lokální retuš. 

Nanášena byla v lazurních vrstvách v mírně světlejším valéru než byl okolí originál malby. 

V místech dochované malby bylo tvarosloví doplněno pouze tam, kde bylo jednoznačné. 

V oblasti tmelů došlo k rozsáhlým rekonstrukcím, které probíhaly na základě podkladů 

a záměru (viz kapitoly 3.2.5. a 4.2.). K retuši byla použita 2% akrylátová disperze K9 ve 

vodě a minerální pigmenty.  

 

Rozsáhle rekonstruovány, případně poupravovány, byly následující části maleb: 

 

Koruna - Před restaurováním byla koruna zakončena po stranách do špiček, což 

neodpovídá původní podobě dochované na fotografiích ani ikonografii sv. Václava. Koruna 

byla retuší po stranách zakulacena. 

 

Pravá ruka sv. Václava – Ve stavu před restaurováním pravá ruka držela štít. Podle 

průzkumu a na základě dochovaných fragmentů malby meče na štítě měla tato ruka držet 

rukojeť meče, nikoliv štít. Tato pozdní rekonstrukce zřejmě z roku 2001 byla proto retuší 

opravena. 

 

Znak Orlice na štítu – Na archivní fotografii a také na soše z kostela sv. Mikuláše byl 

na štítě vyobrazen jeden z atributů sv. Václava, svatováclavská orlice. Bylo tedy přistoupeno 

k její rekonstrukci. Pro tuto rekonstrukci neexistovaly podrobné podklady, orlice byla na 

základě studia tohoto znaku nově navržena. 

 

Spodní část figury, nohy – Toto místo bylo rekonstruováno podle obvodové linie, 

vymezené ostrou linkou a okolní zlacenou plochou. Rekonstrukce se částečně opírala 

o fotografii z roku 1930, zejména byla ale inspirována postojem světce ze sochy. Při 

rekonstrukci podle sochy bylo ovšem nutné klást důraz n míru dochování a také plošší 

rukopis okolní malby.  

 

Ostatní plochy díla byly provedeny v lokální retuši a tvarosloví bylo částečně 

rekonstruováno podle dochovaných fragmentů. 
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5.1.9. Rekonstrukce zlacení 

Průzkumem bylo zjištěno, že pozadí maleb bylo pokryto plátkovým zlatem. Bylo 

přistoupeno k rekonstrukci původní podoby této plochy. Rekonstrukce zlacení měla 

následný postup. Plocha byla očištěna od prachových nečistot a následně přetřena 

univerzální základovou barvou – Eternal - v pískové barvě. Plátkové zlato bylo aplikováno 

na tříhodinový mixtionový podklad. Po položení plátků zlata byly nepřilepené části zlata 

sprášeny (,,okérovány“) štětcem.  

Na menší ploše ve spodní části malby sv. Vojtěcha byla provedena zkouška zlacení 

s různými povrchovými úpravami – patinací (obr. 42). Na základě konzultací a vzhledem 

k velkému exponování fasády vůči povětrnosti bylo rozhodnuto rekonstruovat zlacení bez 

patinace. 

 

5.2. Materiály použité při restaurování 

Čištění 

Čistící houba Akapad hard (vulkanizovaný latex; distributor: Kremer Pigmente GmbH 

& Co. KG) 

 

Čištění biologického napadení 

Mechstop (výrobce Imesta s.r.o.) 

 

Hloubková konsolidace omítky  

KSE 100 (konsolidant na bázi esteru kyseliny křemičité bez obsahu rozpouštědel; 

výrobce: Remmers s.r.o.) 

CaLoSil® E25 (vápenná ethanolová nanosuspenze; výrobce: IBZ Salzchemie) 

GmbH & Co. KG) 

Technický líh 

 

Injektování omítkových dutin 

Ledan TA 1 (injektážní směs na bázi bílého vzdušného vápna; výrobce: Tecno Edile 

Toscana) 

Poraver® ( expandované sklo; výrobce: Dennert Poraver GmbH) 
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Calcidur® NHL 3,5 (přírodní hydraulické vápno; výrobce: Otterbein ?) 

 

Tmelení 

Bílé vzdušné vápno Ca(OH)2 

Křemičitý písek Horka 

Mramorová moučka (distributor: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG) 

Calcidur® NHL 3,5 (přírodní hydraulické vápno; výrobce: Otterbein ?) 

 

Retuš 

K9 (akrylátová disperze; distributor: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG) 

Minerální pigmenty (distributor: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG) 

- Kaput Mortum 

- Kysličník železa 

- Francouzský okr 

- Siena přírodní 

- Umbra pálená 

- Kostní čerň 

- Zem zelená 

- Titanová běloba 

- Ultramarín 

 

Zlacení 

Univerzální barva Eternal – univerzální akrylátová vodou ředitelná barva 

Mixtion 

Plátkové zlato 
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5.3. Doporučený ochranný režim památky 

Hlavní příčinou poškození omítky i barevné vrstvy byly povětrnostní vlivy 

extrémnějších klimatických podmínek v této geografické oblasti a také severozápadní 

orientace díla. I přes snahu o maximální kvalitu provedeného zásahu budou i nadále díla 

vystavena těmto podmínkám a nebude tedy možno zabránit jejich poškození. O této 

skutečnosti také svědčí krátkodobá trvanlivost minulých zásahů, a to zejména zásahu z roku 

2001. Jedinou ochranou malby proti působení zdejších povětrnostních vlivů, by byla 

instalace pevného průhledného materiálu přes malbu, pod kterým by bylo zajištěno proudění 

vzduchu. Ochranná konstrukce by musela být navrhnuta odborníkem na toto konkrétní 

místo. V tomto případe by však mohlo dojít k estetickému nabourání stavební památky jako 

celku. K této metodě se většinou přistupuje v případě děl, kde je z původního materiálu 

dochována velká část, a díla sama o sobě jsou vysoce významná.  

Bez tohoto stavebně invazivního zásahu je nutno, pro maximální předejití havarijního 

stavu a ztráty autenticity díla, průběžně pečlivě kontrolovat dílo i jejich okolí. Nutno je klást 

důraz na oplechování, stav krytiny a okapů, a také kontrolovat případný pohyb omítky 

a vznik prasklin. I praskliny malých rozměrů je nutné okamžitě servisovat odborníkem - 

restaurátorem. Jakékoliv úpravy a opravy týkající se nástěnných maleb a jejich okolí je nutné 

konzultovat s restaurátory a příslušnými orgány památkové péče. Všechny úpravy a opravy 

by měl vykonat odborný restaurátor. 
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III. TEORETICKÁ ČÁST 

 

Neinvazivní průzkum dvou polí tzv. Emauzského cyklu (pole č. 5 a 6) 
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6. ÚVOD 

 

Malby tzv. Emauzského cyklu patří k nejvýznamnějším gotickým nástěnným malbám 

u nás. Jedná se o rozsáhlý soubor, který tvoří výzdobu klášterního ambitu kláštera Na 

Slovanech v Novém Městě pražském. Malby jsou provedeny celkem ve 26 polích na 

vnějších stěnách ambitu, osvětlují je okna z vnitřní stěny ambitu, která vedou do rajského 

dvora. Celá stavba kláštera N Slovanech a s ní i vznik maleb je neslučitelně spjaty s Prahou 

Karla IV. Cyklus má typologickou koncepci, ve vrchních polích jsou až na výjimky 

chronologicky zobrazeny scény Nového zákona, ve spodní částí polí jsou k nim paralelně 

jako předobraz přiřazeny dva výjevy starozákonní.  

Na malbách se za dobu jejich existence podepsaly nejrůznější události – od rozsáhlých 

přemaleb v několika etapách, přes drobné ikonografické úpravy, až po první restaurátorské 

zásahy v dnešním slova smyslu a následnou obrovskou destrukci v závěru druhé světové 

války. Za poslední významný mezník, který dal podobu malbám tak, jak je známe dnes, lze 

považovat restaurování maleb ve druhé polovině 20. století. Všechny tyto zásahy dodržovaly 

s větším či menším respektem původní koncepci a kompozici cyklu. Překryty zcela novými 

kompozicemi byly pouze v baroku některé malby východního křídla. 

Dnešní stav celého cyklu je výsledkem všech výše uvedených zásahů na malbách. Na 

obrazových polích je v různém stupni dochování původní malba, dále jsou zde v různě 

velkých celcích dochovány přemalby z různých období. Na malbách jsou také zřetelné 

rozsáhlé ztráty celků maleb vzniklé v roce 1945 a také další poškození vzniklá v průběhu 

staletí. Dále je nutné na polích hledat stopy po posledním rozsáhlém restaurování (50. a 60. 

léta 20. století, prováděli Raimund Ondráček a Jiří Blažej), které doprovázely neshody o 

vizuální koncepci výsledného celku či o použitých technologiích. To vše se na dnešní 

vizuální i materiální podobě maleb výrazně podepsalo. 

Předkládaný průzkum se zabývá dvěma poli tohoto cyklu, a to polem 5 (Madona 

šlapající po hadu) a 6 (Madona ve slunci).24 Pole byla vybrána tak, aby byly zastoupeny obě 

naprosto odlišné koncepce restaurátorů, kteří zde ve druhé polovině 20. století pracovali. 

Průzkum na místě provedli v roce 2016 studenti magisterského programu Fakulty 

restaurování (mezi nimi i autorka) této práce, dále pak autorka v roce 2018. Šlo o průzkum 

neinvazivní – informace bylo nutné získat bez odběru vzorků, provádění sond a podobně. 

                                                 
24 Číslování polí použito v celém textu (není-li uvedeno jinak) vychází z číslování polí na stěně, které 

v římských číslech užívali restaurátoři v dokumentacích. V tomto textu pro přehlednost přepsáno do arabských 

čísel. Je však možné, a dosud tomu tak bylo, použít číslování několika typů (viz zákres půdorysu níže). 
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Informace získané na místě byly následně propojeny s již vydanými publikacemi a 

informacemi z archivních dokumentů (převážně restaurátorských zpráv). Tam, kde se 

dostupný materiál dostatečně nevyjadřoval k polím 5 a 6, došlo k doplnění informací také 

z polí ostatních (tyto případy jsou vždy v textu opatřeny poznámkou).  

Průzkum se zabývá původní technikou maleb, přemalbami, které byly z maleb již 

odstraněny i těmi, které zde dosud zůstaly, je také shrnut stav maleb a příčiny poškození. 

Oproti běžným restaurátorským průzkumům je pak významně rozšířena kapitola o 

restaurování maleb ve 20. století, což je dosud nezpracované téma. Právě neinvazivní 

průzkum se stal příležitostí více se soustředit na dostupné prameny vztahující se k těmto 

restaurátorským zásahům. Dalším cílem tohoto průzkumu je tedy podrobné studium zásahů 

právě na vybraných polích.  

Text průzkumu dodržuje strukturu restaurátorských průzkumů standardizovaných 

v rámci Fakulty restaurování. Průzkumová část je rozdělena na tři hlavní části, podle 

používaných metod a vytyčených jednotlivých cílů (obecné seznámení se s historií, 

propojení historie s matérií, samotná dnes dostupná matérie maleb). Průběh i výsledky všech 

tří částí se o sebe vzájemně opírají. Všechny informace získané různými metodami jsou 

rozsáhle shrnuty ve výsledcích průzkumu, kde už je s nimi nakládáno v kontextu poznatků 

ze všech metod průzkumu. 

První částí průzkumu je umělecko-historický průzkum, který se zabývá historií kláštera, 

historickým kontextem vzniku maleb, jejich ikonografií, a také úvodem do materiálové 

podstaty maleb z hlediska jejich historického vývoje (přemaleb). K této části byla provedena 

povětšinou rešerše již dostupné literatury, doplněna případně archivním materiálem. 

Druhou samostatnou částí, která navazuje na umělecko-historický průzkum, je přehled 

provedených restaurátorských zásahů. Zásahy jsou zde rozebrány po stránce historické, 

koncepční i technické, důraz je pak kladen na materiálovou podstatu těchto zásahů, které 

mají na dnešní stav maleb velký vliv. Materiály tehdy zanesené do maleb jsou dnes stejně 

neodmyslitelnou součástí matérie maleb, jako je například původní technika. Obsah této 

kapitoly byl čerpán z publikací a zejména pak archivních materiálů (restaurátorských 

dokumentací, fotografií). 

Poslední část je věnována jednotlivým metodám neinvazivního restaurátorského 

průzkumu tak, jak je v průzkumové zprávě zvykem v rámci standardů Fakulty restaurování. 

Jsou zde popsány informace získané těmito metodami. Součástí tohoto výčtu je také rešerše 

předchozích průzkumů, které, na rozdíl od dnešního, byly invazivní (tedy s odběrem 

vzorků), což tento průzkum obohatilo. 
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Cílem této práce je zapojení Emauzského cyklu, dosud frekventovaného zejména 

v umělecko-historické literatuře, do nového kontextu, který se zabývá propojením historické 

i materiální složky maleb. Tato studie tak může přinést nový interdisciplinární vhled i do 

umělecko-historické kapitoly. Historici umění jsou totiž od počátků badatelského zájmu o 

giotickou nástěnnou malbu nuceni pracovat s přemalovanou a zrestaurovanou podobou 

maleb, aniž by byla brána v potaz historie restaurátorských zásahů a identifikace těchto 

vstupů v díle. Následující text by měl tedy poukázat i na to, které směry je také dobré vzít 

v potaz při dalším průzkumu jednotlivých polí i celku.  

 

 

Obr. 1: Půdorys ambitu kláštera s číslováním.Modrá čísla jsou převzata z ikonografického pojetí 

Kateřiny Kubínové, 25červenými čísly jsou pole označována v restaurátorských zprávách. Prů účel 

tohoto průzkumu bude užíváno číslování červené. Pole 5 a 6, kterými se tento průzkum zabývá, jsou 

graficky zvýrazněna. 

  

                                                 
25 KUBÍNOVÁ, Kateřina. Emauzský cyklus. Praha: Artefactum, 2012. ISBN 978-80-86890-36-4. 
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7. PRŮZKUMOVÁ ČÁST 

 

7.1. Dosavadní bádání 

K tématu Emauzského cyklu byla napsána řada publikací. Od období rehabilitace 

gotického umění v 19. století se rozsáhlým cyklem emauzských maleb zabývalo mnoho 

historiků umění.  

Jednu z nejstarších komplexních studií na toto téma přináší monografie od Josefa 

Neuwirtha z roku 1898. Ta je pro tento průzkum velmi přínosná nejstaršími historickými 

fotografiemi jednotlivých polí, které jsou navíc bezpečně datovány.26 Další publikaci Na 

Slovanech, také doprovázenou historickými snímky, sepsali autoři Emanuel Poche s Janem 

Kroftou v roce 1956. Zde lze nalézt mimo jiné také informace o restaurování a zajišťování 

maleb, které probíhalo záhy po válce - krátce před napsáním textu. Co se týče obecné historie 

kláštera i maleb, velmi přehledné shrnutí přinesla publikace Emauzy: Benediktinský klášter 

Na Slovanech v srdci Prahy od Kláry Benešovské (2007) a Emauzský cyklus od Kateřiny 

Kubínové (2012). Zejména koncepci a vývoji maleb se dále ve svých příspěvcích do 

publikace Karel IV. A Emauzy: Liturgie, text, obraz. (Ed. Kateřina Kubínová, 2017) věnovali 

Petr Skalický a Jan Dienstbier. Další umělecko-historické studie vycházely v průběhu 20. 

století také v časopisech (zejména časopis Umění). Některé informace navíc, zejména o 

období 20. století, lze nalézt také ve stavebně-historickém průzkumu od Pavla Zahradníka 

z roku 1985.  

Pro období do poloviny 20. století je kromě výše vedených starších publikací důležitá 

fotodokumentace maleb, která probíhala nesystematicky na různých polích v období 20. – 

40. let. Snímky z této doby lze nalézt zejména ve fototéce NPÚ27 a také na internetové 

databázi archivu v Marburgu.28 Snímky z tohoto období jsou unikátní tím, že na nich vidíme 

celkové kompozice maleb před poničením v roce 1945, zároveň je na nich zdokumentována 

řada přemaleb (což může být přínosné při zpětné rekonstrukci některých zásahů).  

Období 2. poloviny 20. století, kdy byly malby restaurovány, není podrobně zpracováno 

v žádné publikaci. V rámci této práce proběhl tedy k tomuto období archivní průzkum, který 

se zaměřil na dobové restaurátorské zprávy, fotografie a ostatní dokumenty odkazující se 

                                                 
26 V dataci dalších historických snímků pocházejících převážně z archivů byly (zřídka) nalezeny 

chyby. 
27 Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 
28 http://bildindex.de 
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k restaurování maleb.29 Bohužel jsou zprávy v archivech často uloženy bez 

fotodokumentace nebo např. bez fotografických analýz vzorků (tehdy zřejmě vzácných, 

přesto musely být provedeny).30 Dle sporé fotodokumentace maleb, která byla provedena 

krátce po zásahu, je však zřejmé, že malby od doby restaurování neprošly závažnými 

změnami. Snímky pořízené v současné době lze tedy s rezervou považovat za snímky stavu 

po restaurátorských zásazích. 

Všechny oblasti bádání (historie umění, památková péče, techniky restaurování) 

doplňují odborné články v časopisech, např. Umění nebo Zprávy památkové péče. Jejich 

nesporné pozitivum, zejména stran článků o restaurování a památkové péči, je dobová 

bezprostřednost (zejména stran článků o restaurování). 

Poslední restaurátorský průzkum byl na malbách severního křídla proveden v roce 2015. 

Ten čerpal z vizuálního pozorování i odběru vzorků a byl zaměřen převážně na původní 

techniku gotických maleb. Jeho výsledky shrnul restaurátor Adam Pokorný.31 

 

1.1. Umělecko-historický průzkum 

1.1.1.  Stručná historie kláštera 

Založení kláštera Na Slovanech je datováno do roku 1347, kdy byla římským císařem 

Karlem IV. vydána zakládací listina.32 Rok předtím dal svůj souhlas k založení kláštera 

papež, který tak reagoval na prosbu Karla IV. Tehdejším vůdčím císařovým záměrem bylo 

založit klášter, který by se v Praze stal centrem slovanské liturgie, čímž by se křesťanská 

víra stala přístupnější i pro méně vzdělané obyvatele33 a nevěřící, kteří nerozumějí latině.34 

Tomuto záměru odpovídalo také zasvěcení kláštera českým patronům (Cyrilu a Metoději, 

Vojtěchu, Prokopovi), Panně Marii a hlavnímu patronovi kláštera sv. Jeronýmovi – 

                                                 
29 Probádané archivy: Národní archiv v Praze ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo; GnŘ 

NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských dokumentací; archiv GnŘ 

NPÚ (Na Perštýně 12, Praha 1) 
30 Bádání v tomto směru také ztížil fakt, že si v některých archivech nelze pořizovat reprodukce 

snímků, a to ani přes prokazatelný studijní účel (bez publikování). Tyto snímky byly studovány a 

komparovány na místě. 
31 POKORNÝ, Adam. Výsledky restaurátorského průzkumu dvou polí severního křídla ambitu 

kláštera Na Slovanech. In: KUBÍNOVÁ, Kateřina. Karel IV. A Emauzy: Liturgie, text, obraz. Praha: 

Artefactum, 2017, s. 184-195. ISBN 978-80-86890-92-0. 
32 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 40. 
33 BENEŠOVSKÁ, Klára. Benediktinský klášter N Slovanech s kostelem Panny Marie a slovanských 

patronů: Pokus o revizi názorů na stavební vývoj ve 14. století. Umění. 1996, XLIV, s. 118-130. 
34 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 39 
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překladateli Písma.35 Klášter Na Slovanech byl jednou z mnoha fundací Karla IV. v oblasti 

budoucího Nového Města, je ale možné, že si ho vybral jako důležitý středobod pro budoucí 

koncepci Prahy a zvláště Nového Města. Navzdory uvedenému je možné, že původní 

„misionářský“ záměr, byl později přetransformován spíše ve státotvorný účel.36 

Řádem, pro který měl být klášter Na Slovanech novým působištěm, se stali benediktini, 

kteří dorazili do Prahy z Dalmácie ještě před založením nového kláštera.37 Jde spíše o 

uzavřený řád zabývající se intenzivně svým vnitřním životem – modlitbou a prací (proto je 

již samo umístění kláštera do budoucího centra nezvyklé).38 Nakolik byl touto podmínkou 

ovlivněn chod řádu či jeho poslání, není jasné39. 

Lokalizace kláštera byla zvolena přímo v budoucím centru urbanisticky plánovaného 

Nového Města pražského. Realizací založení kláštera byl pověřen pražský arcibiskup Arnošt 

z Pardubic, samotná fyzická stavba se započala roku 1348 a trvala minimálně až do roku 

1372. Stavba byla zahájena východní částí kostela i klášterního křídla, které ústí do 

presbyterní (východní) části kostela. Následovala jižní část klášterního kostela směrem k 

západu s přiléhající severní částí klášterního křídla, stavba pokračovala protilehlým 

západním křídlem.40 Ambitová část byla pravděpodobně vystavena později než samotná 

křídla (minimálně v případě jižní části), nicméně hotova byla zřejmě již v 60. letech, sem 

tedy může být datována první fáze jejich výmalby.41 Vysvěcení celého kláštera se odehrálo 

na Velikonoční pondělí roku 1372.42 Je tedy pravděpodobné, že tou dobou byl klášter i kostel 

z převážné části hotov, a to včetně malířské výzdoby43 a dalšího vybavení potřebného ke 

slavnostnímu liturgickému účelu.44 V den slavnosti bylo součástí světící liturgie také vložení 

relikvií do hlavního oltáře (což je důležité pro následné možnosti interpretace Emauzského 

cyklu), není však známo, o které ostatky šlo.45 

                                                 
35 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 40 
36 Ibidem 
37 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 42 
38 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 44 
39 KUBÍNOVÁ, 2012. Je například možné, že tzv. městské kláštery – řády, příležitostně 

zpřístupňovaly ambity širší veřejnosti, uvádí i existující příklady z jiných klášterů – to nahrává 

Kubínové k teorii celkové koncepce viz níže. Přístup veřejnosti do ambitů na Vel. Pondělí je doložen 

v období baroka. 
40 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 55 
41 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 99 
42 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 43 
43 Je však možné, že výmalba ambitů probíhala i po vysvěcení, totéž je doloženo i např. na Karlštejně. 

Viz KUBÍNOVÁ, 2012. s. 104 
44 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 43-44 
45 Ibidem 
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Od období husitství až po konec 16. století46 fungoval klášter jako utrakvistický, tedy 

katolický s podáváním eucharistie pod obojí.47 Byl tedy jedním z mála klášterů, které tuto 

dobu kontinuálně přežily bez větších destrukcí. Tento fakt není důležitý jen pro samotnou 

stavbu kláštera, ale také pro řadu unikátních slovanských spisů, které se zde díky tomu 

dochovaly. V období 15. a 16. století, je v klášteře doložena institucionální přítomnost opata, 

nakolik byl však Na Slovanech udržován řeholní život, není jasné. V roce 1593 (po 

rekatolizaci) byl klášterní kostel znovu vysvěcen. 

Následující návrat českých benediktinů v roce 160248 však nezajistil jejich dlouhé 

pokračování. Roku 1635 odešel zbytek českých mnichů, rok na to přišli do kláštera 

montserratští černí Španělé, rovněž benediktini.49 Ti v Emauzích působili až do druhé 

poloviny 19. století, kdy byli vystřídání beurony. Během španělské éry se v klášteře odehrála 

řada úprav, které celý areál barokizovaly, práce se týkaly stavby i mobiliáře. V presbytáři 

klášterního kostela byl vztyčen španělský typ oltáře, zakrývající celou východní stěnu. 

Následně byly prováděny stavební práce, které zcela změnily siluetu kláštera. V tomto 

období byly také zřejmě přemalovány nástěnné malby v ambitech (viz dále kapitola 

„Historie maleb“). Většina barokních úprav byla později radikálně odstraněna beurony, kteří 

preferovali spíše čistotu gotického slohu. 

Roku 1880 (devět let po rezignaci posledního španělského opata) došlo k převzetí 

kláštera kongregací benediktinů pocházejících z německého Beuron.50 Beuronská škola 

umění čerpala v duchu obecně platných historizujících tendencí 19. století z Egypta či raně 

křesťanského umění. Čerpáním z těchto zdrojů vzniklo liturgické a hieratické umění,51 čímž 

si beuronské ideály odporovaly s barokní výzdobou kláštera. Zatímco pozůstatky středověké 

éry kláštera byly respektovány, téměř veškeré barokní úpravy bez dokumentace zmizely a 

                                                 
46 KROFTA, Jan; POCHE, Emanuel. Na Slovanech. Praha: SNKL, 1956. S. 102. Odchod utrakvistů 

Krofta datuje do doby před 1588 
47 SKALICKÝ, Petr. Druhý a další životy středověkých nástěnných maleb v ambitu Emauzského 

kláštera. In: KUBÍNOVÁ, Kateřina. Karel IV. A Emauzy: Liturgie, text, obraz. Praha: Artefactum, 

2017, s. 164-183. ISBN 978-80-86890-92-0. 
48 ŠTĚPÁNEK, Pavel. Španělská etapa Emauzského kláštera. In: BENEŠOVSKÁ, Klára. 

KUBÍNOVÁ, Kateřina. Emauzy: Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Praha: Academia, 

2007, s. 125-151. ISBN 978-80-200-1533-4. 
49 ŠTĚPÁNEK. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s. 126-127 
50 FOLTÝN, Dušan. Počátky beuronské umělecké kolonie v Praze. In: BENEŠOVSKÁ, Klára. 

KUBÍNOVÁ, Kateřina. Emauzy: Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Praha: Academia, 

2007, s. 191-196. ISBN 978-80-200-1533-4. s. 192 
51 ČIŽINSKÁ, Helena. Beuronská výzdoba v Emauzích. In: BENEŠOVSKÁ, Klára. KUBÍNOVÁ, 

Kateřina. Emauzy: Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Praha: Academia, 2007, s. 152-

190. ISBN 978-80-200-1533-4. s. 152 
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klášter byl radikálně přestavěn (což se v exteriéru podepsalo zejména na věžích).52 Ve 

většině interiérů, v klášterním kostele a zejména v císařské kapli byly provedeny nástěnné 

malby, které frontální kompozicí odpovídaly beuronské estetice více. Na malbách v ambitu 

byly pravděpodobně provedeny pouze drobné změny v okolí figurálních maleb (sokly, 

žebra, viz kapitola „Historie maleb“), což odpovídá tomu, že mniši sice ctili středověké 

malby, zároveň však měli potřebu mít některé prostory upravené ve svém slohu.53 V období 

působení beuronů zároveň probíhala asanace Prahy, která ještě přispěla k výrazné změně 

podoby celého klášterního areálu.54 

Po 1. světové válce musela část konventu opustit republiku, druhá část mnichů působila 

v emauzském klášteře až do období 2. světové války.55 Roku 1941 byl klášter zkonfiskován 

Němci, zdejší opat zemřel v koncentračním táboře v Dachau.56 Během války byl klášter 

využíván Němci, sídlil zde úřad a ubytovna ošetřovatelek Červeného kříže.57 Ke konci války, 

14. února 1945, byly kostel a gotická část kláštera zasaženy nálety angloamerických 

spojeneckých vojsk. V důsledku bombardování následoval rozsáhlý požár hašený vodou, při 

kterém shořela vrchní část gotického konventu, a to až na úroveň kleneb v přízemí. Klenba 

kostela se zcela zřítila, podobně i chrámové věže.58 

Záhy po náletu započaly stavební i restaurátorské práce (o těch viz „Zajišťování maleb 

po náletu“). Hrubé stavební práce a statické zajišťování byly provedeny v 50. letech, dnes 

dominantní nově konstruované věže byly dokončeny až v roce 1968. Během 2. poloviny 20. 

století bylo provedeno několikero restaurování maleb v ambitu (o tom podrobně viz 

„Restaurátorské zásahy na malbách“).  

Řeholní život v klášteře byl nuceně ukončen v roce 1950 komunistickým režimem, 

zdejší převor zemřel během věznění. Po dobu následujících čtyřiceti let byl klášter tzv. 

v majetku státu, od roku 1961 sloužil jako sídlo Československé akademie věd.59 I tak se 

                                                 
52 ČIŽINSKÁ. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. 
53 V tomto směru je zajímavý rozdíl v přístupu k malbám v kapli a malbám v ambitu. V kapli byly 

nalezeny části středověkých maleb, které však mniši raději rychle otloukli a provedli nové (viz 

ČIŽINSKÁ, 2007. s. 161), k malbám v ambitu měli přístup jiný (viz ČIŽINSKÁ, 2007. s. 152). 
54 ŠVEJDA, Karel. Nástin dějin kláštera Na Slovanech ve 20. století a zpráva o opravách kostela 

Panny Marie a sv. Jeronýma v letech 1990-2005. In: BENEŠOVSKÁ, Klára. KUBÍNOVÁ, Kateřina. 

Emauzy: Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Praha: Academia, 2007, s. 198-218. ISBN 

978-80-200-1533-4. s. 198 
55 ČIŽINSKÁ. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s.184 
56 ČIŽINSKÁ. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007.  s. 184 
57 ŠVEJDA. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s. 199 
58 ŠVEJDA. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s. 200 
59 ŠVEJDA. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s. 202 
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v rámci poválečné rekonstrukce uskutečnily významné přestavby.60 Řeholní život zde byl 

obnoven až v roce 1990, po navrácení kláštera benediktinskému řádu. Následně proběhly 

další významné stavební práce a opravy (např. střech, omítek a kamenných prvků). Byly 

také restaurovány beuronské malby, do té doby stojící spíše na okraji zájmu, a to v kostele i 

v císařské kapli.61 Při podrobnějších restaurátorských průzkumech v této době byly nalézány 

dosud neznámé stopy po historické výzdobě, např. fragment gotické nástěnné malby v kapli 

nebo raně barokní edikuly. Je tedy možné, že v celém emauzském komplexu čeká takových 

zjištěních více, ta nicméně nejsou předmětem tohoto průzkumu. 

 

7.1.1.  Koncepce a ikonografie Emauzského cyklu 

Ambitová část kláštera je postavena na čtvercovém půdorysu, který obklopuje rajský 

dvůr. Vůči klášternímu kostelu jsou ambity situovány na jih, což je rozvržení pro 

benediktinský klášter typické.62 Ambit má 22 klenebních polí, kde se na stěnách mezi 

konzolemi nachází celkem 26/2963 malovaných polí (dnes ve více či méně fragmentárním 

zachování). Jednotlivá pole s malbami jsou chronologicky číslovány, cyklus začíná 

v jihovýchodním roku ambitu a pokračuje po směru hodinových ručiček po jižní stěně, 

završen je na stěně východní. 

Přestože se dnes malby nacházejí v různém stavu dochování (některé jsou zachovány 

fragmentárně nebo byly zcela zničeny při bombardování, u jiných není jasné, nakolik jsou 

překryty přemalbami) má současné bádání poměrně jasnou představu alespoň o základní 

koncepci Emauzského cyklu. K tomu přispěl zejména nález dokumentu ve švédském městě 

Uppsala, který cyklus ve stručných větách (podobných titulům) popisuje.64 Dokument 

pochází z počátku 15. století a jeho autorem mohl být švédský student Karlovy univerzity.65 

V něm jsou postupně od prvního pole popsány všechny výjevy Emauzského cyklu, včetně 

těch, které jsou dnes silně poničené nebo vůbec neexistují. 

Cyklus je chronologickým vyprávěním dějin spásy, přičemž užívá typologický způsob 

uvažování. Typologie byla ve středověké teologii cestou náboženského uvažování, která 

                                                 
60 ŠVEJDA. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s. 200-202 
61 ŠVEJDA. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s. 203, 216 
62 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 62 
63 Záleží na metodě číslování. Kubínová dělí větší pole v severní části na dvě (odtud 29 polí), 

restaurátoři ze 60. let je slučují do jednoho (odtud 26 polí). Ikonograficky je logické dělení Kubínové, 

tento dokument se ovšem drží číslování tak, jak je popisováno v dobových restaurátorských zprávách. 
64 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 116. S nálezem rukopisu přišla v roce 1990 švédská badatelka Margarete 

Andersson-Schmitt. 
65 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 115-116 
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osvětlovala, jak objasnit vztah Starého a Nového zákona. Paralely mezi Starým a Novým 

zákonem stály, dle typologického uvažování, na chápání Starého zákona jako zaslíbení, a 

Nového zákona jako vyplnění. Paralely byly většinou hledány v lidských činech a 

předobrazech určitých osobností (např. vztah starozákonní Evy vůči novozákonní Panně 

Marii). Pro vzdělávání laiků a nižšího kléru v křesťanské typologii byly psány typologické 

spisy, dvěma z nich jsou také Speculum humanae salvationis (Zrcadlo lidské spásy) a Biblia 

pauperum (Bible chudých). Oba jsou považovány za potenciální inspiraci pro skladbu 

Emauzského cyklu,66 monumentální kompozice však mohou vycházet přímo z jiných 

iluminovaných rukopisů.67 Oba uvedené potenciální zdroje pocházejí ze 13. až počátku 14. 

století, jde o jakési vzory, které byly různými vydavateli obměňovány.68 V Emauzském 

cyklu byly nalezeny typologické motivy obou těchto zdrojů, nacházejí se zde však i scény, 

pro které se předloha nenašla. Je tedy zřejmé, že autor typologie Emauzského cyklu byl 

v teologii vzdělanou osobností, a že si troufal přijít s vlastní invencí některých scén. Není 

vyloučena ani spolupráce samotného Karla IV.69 

Typologická forma je na Emauzský cyklus aplikována v zobrazených paralelách 

Starého a Nového zákona v rámci jednoho obrazového pole. V každém poli je v horní části 

zobrazena scéna z Nového zákona (antityp – „naplnění“), ve spodní části pak dvě scény 

Starého zákona (typy), které jsou typologickou paralelou k vrchnímu výjevu.70 Mezi 

vrchními a spodními scénami je většinou nápisová páska, kde jsou uvedeny názvy výjevů. 

Toto je vzorové (většinové) rozložení jednotlivých polí, jsou však i pole, kde je výjevů více 

či naopak méně. V severním křídle, kde jsou klenební pole delší, jsou v rámci jednoho 

architektonického pole, předěleného napůl jen malovaným sloupkem, dvě obrazová pole.  

Rozsáhlou kapitolou je kompozice jednotlivých scén v rámci celé křížové chodby. Od 

této kapitoly se také odvíjí různé teorie, kdo vlastně byli hlavní diváci maleb, a komu, 

případně čemu, typologický cyklus sloužil. Badatelé minulého století se převážně zabývali 

jednotlivými poli a autorstvím cyklu, současná generace historiků umění začala cyklus 

zkoumat komplexněji – tedy ne jako jednotlivá obrazová pole, ale jako celek. Současní 

                                                 
66 KUBÍNOVÁ, 2012.  s. 122, 307-308 
67 KUBÍNOVÁ, 2012.  s. 128 
68 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 123 
69 OPAČIĆ, Zoë. Emauzský klášter a Nové Město pražské: slovanská tradice, císařská ideologie a 

veřejný rituál v Praze 14. století. In: BENEŠOVSKÁ, Klára. KUBÍNOVÁ, Kateřina. Emauzy: 

Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Praha: Academia, 2007, s. 32-60. ISBN 978-80-

200-1533-4. s. 53. Dle ní v některých typologických scénách Emauzského cyklu lze nalézt podobnost 

s Karlovým spisem Moralites. 
70 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 107 
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badatelé zastávající různé teorie se opírají mimo jiné i o nález Uppsalského rukopisu. Otázka 

hlavního adresáta maleb tak souvisí i s otázkou, při jaké příležitosti došlo k přepsání 

jednotlivých scén studentem.  

Nálezem Uppsalského rukopisu byla potvrzena domněnka, že uprostřed východního 

křídla jde chronologie cyklu mimo ambit, do tzv. císařské kaple. Právě zde byly vyobrazeny 

zlomové okamžiky dějin spásy – pašijové scény a ukřižování Krista (dnes jsou na tomto 

místě malby beuronské školy, avšak přítomnost gotických maleb pod novodobými 

beuronskými omítkami zatím nebyla zcela vyvrácena). Následně, po východu z kaple zpět 

do ambitu, byl cyklus završen. Optikou takto uceleného cyklu následně badatelé nahlížejí na 

původní význam maleb v životě klášterní komunity (resp. případné veřejnosti). Kateřina 

Kubínová potvrzuje, že ambit byl součástí klauzury, takže hlavními celoročními diváky byla 

benediktinská komunita. Cyklus by však dle ní mohl být spojován s poutním svátkem Kopí 

a hřebů, jehož hlavní slavnosti se prokazatelně odehrávaly na nedalekém Karlově náměstí.71 

Cyklus tak mohl být alespoň částečně určen právě pro návštěvníky této pouti. Ti by projitím 

ambitu shlédli celé obrazy z dějin spásy, je možné, že by jejich „pouť“ vyvrcholila projitím 

až do zmíněné císařské kaple (někdejší sakristie), která by po dobu pouti byla přechodným 

úložištěm některých relikvií Kristova umučení.72 Této teorii dle Kubínové nahrává i fakt, že 

jsou malby doprovázeny textovým vysvětlením (tedy koncept, který mohl být inspirován 

iluminovanými rukopisy, kde ilustrace ve spojení s textem hrají vzdělávací úlohu pro chudší 

lid). Slavnosti kopí a hřebů byly navíc spojeny také se zbožností císaře Karla IV., autorka 

tedy dává cyklu až imperiální význam a iniciativu za existenci Emauzského cyklu přikládá 

přímo císaři.73  

S touto teorií polemizuje trochu opatrnější Jan Dienstbier, podle kterého Kubínová 

nevzala v potaz některé odchylky, které narušují chronologický postup cyklu. Právě tyto 

odchylky pak Dienstbier považuje za důkaz, že malby mohly být naopak určeny úzkému 

okruhu mnichů žijících v konventu. Jako příklad uvádí např. zobrazení Poslední večeře 

mimo chronologii christologických scén (dle které by měla tato scéna být na severním až 

západním křídle), a to nad vstup do refektáře (jižní křídlo), s nímž je obvykle biblické 

večeřadlo spojováno. Shrnuto: „Před chronologickým řazením obrazů zde zjevně dostala 

                                                 
71 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 307, interpretuje Zoe Opačić 
72 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 308 
73 Ibidem. 
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přednost funkce prostoru v rámci klauzury.“74 Dalším příkladem je abnormálně časté 

užívání postav proroků Eliáše a Elíši do starozákonních scén. Tyto a další příklady, v nichž 

odkazy na vnitřní život kláštera vítězí nad logičností standardního typologického 

uspořádání, jsou podle Dienstbiera důkazem, že malby byly primárně určeny životu uvnitř 

kláštera. Tím také zároveň popírá funkci cyklu coby císařské reprezentace, kterou přesouvá 

spíše do prostor kostela (viz tamní heraldická výzdoba),75 byť možnost významné císařovy 

fundace nezavrhuje.76 A zatímco Kubínová přikládá mimořádně posvátný význam místu, 

kde byly umístěny pašijové scény, Dienstbier uvažuje, zda právě absence těchto scén 

v ambitu neměla pro mnichy hlubší význam, než kdyby chronologicky pokračovaly po boku 

ostatních scén. A zda tedy primárním účelem umístění těchto scén do sakristie nebylo 

zdůraznění přípravy obětin, která se zde před bohoslužbou odehrávala.77 Zpřístupnění 

ambitu veřejnosti je doloženo v období baroka, není však jasné, nakolik může tato tradice 

pocházet ze středověku.78  

 

7.1.2. Autorství maleb 

Autorství maleb Emauzského cyklu je dodnes otevřená kapitola. Pokud lze z tohoto 

tématu v dnešní době těžit, je to spíše předmětem bádání specialistů z řad historiků umění.  

Tématu se věnují historici umění už od konce 19. století. Je nutné podotknout, že až do 

60. let 20. století měli k dispozici pouze přemalované obrazy, zkoumání původní malby je 

možné až v posledním půlstoletí, i nyní je však nutné brát v potaz, že se stále na některých 

polích se přemalby vyskytují (mj. na poli 5) a původnost ostatních vrstev potvrzena také 

není.  

Od počátku bádání bylo autorství přisuzováno více dílnám, nejde tedy o jednu skupinu 

malířů ani o jednotlivce. Základní vlivy, které byly historiky zkoumány, je okruh malířů 

dvora Karla IV. (respektive autorů karlštejnských maleb) a italská malba. Jako první se o 

určení autorů pokusil Josef Neuwirth, podle kterého jsou autory maleb čtyři mistři, které 

nazval písmeny A-D. Pole 5 a 6 mají dle této teorie dva rozdílné malíře. Všichni malíři byli 

                                                 
74 DIENSTBIER, Jan. Král nebo konvent? Otázky nad ikonografií emauzského typologického cyklu. 

In: KUBÍNOVÁ, Kateřina. Karel IV. A Emauzy: Liturgie, text, obraz. Praha: Artefactum, 2017, s. 

128-149. ISBN 978-80-86890-92-0. s. 131.  
75 DIENSTBIER. In: KUBÍNOVÁ, 2017. s. 129 a 130 
76 DIENSTBIER. In: KUBÍNOVÁ, 2017. s. 148 
77 Více o tom viz DIENSTBIER. In: KUBÍNOVÁ, 2017. s. 144 
78 DIENSTBIER. In: KUBÍNOVÁ, 2017. s. 143 
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podle Neuwirtha Italové.79 Následující badatelé spojovali autorství cyklu s první fází 

výzdoby Karlštejna, konkrétně viděli určitou podobnost v pojetí tváří i v kompozici 

s mistrem Lucemburského rodokmene,80  který sám byl italismy ovlivněn (a který je někdy 

spojován také s Mikulášem Wurmserem81). Po restaurátorských průzkumech se nahromadil 

podrobnější materiál o technice maleb, Karel Stejskal následně definoval čtyři malíře, které 

označil A-D, ale kterým přiložil autorství zcela odlišných polí než Neuwirth.82 Dle jeho 

teorie má pole 5 a 6 stejného autora. Hlavním vlivem dvou z těchto malířů byla podle 

Stejskala malba severozápadní Evropy, Stejskal opět spojil malíře s autory některých maleb 

na Karlštejně (Mistr Osvald, Mikuláš Wurmser jakožto autor Lucemburského rodokmene, 

pro Emauzské ambity nově pojmenoval třetího malíře – Mistr Emauzského cyklu).83 

V současné době se kalkuluje s tím, zda dílna pracující na Emauzském cyklu nebyla 

skutečně jen jedna, navíc autorsky spojena s dílnou Lucemburského rodokmene na 

Karlštejně. Rozdíly v rukopisu a technickém provedení malby by pak bylo přisuzováno 

pouze jinému mistrovi v rámci téže dílny. Zároveň je možné, že se na malbách podepsaly 

individuality dalších malířů karlovské doby, kteří sem byli přizvání např. na dílčí činnost či 

úsek.84 

Ve všech teoriích je pak často opomíjena možnost, že autorem může být nám dnes 

neznámý anonym, a je až příliš hledána provázanost s těmi největšími nám známými 

osobnostmi dané doby.85  

 

7.1.3.  Popis a ikonografie vybraných polí 

Jak již bylo zmíněno, malby byly výrazně poničeny v roce 1945. Pro ikonografický 

popis kompozic polí 5 a 6 byly tedy použity snímky, kde jsou malby ve stavu před 

destrukcí.86 Na těchto snímcích se zároveň nacházejí přemalby, které ale odpovídají původní 

                                                 
79 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 24, interpretuje Neuwirtha 
80 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 84. 
81 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 84 
82 STEJSKAL, Karel. Malby v klášteře Na Slovanech a jejich vztah k evropskému malířství. In: 

BENEŠOVSKÁ, Klára. KUBÍNOVÁ, Kateřina. Emauzy: Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci 

Prahy. Praha: Academia, 2007, s. 220-266. ISBN 978-80-200-1533-4. s. 232-234 
83 STEJSKAL, Karel. Klášter Na Slovanech. Praha: Odeon, 1974. 
84 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 99 
85 DIENSTBIER. In: KUBÍNOVÁ, 2017. s. 129-130 
86 Např. fotografie In: NEUWIRTH, Josef. Die Wandgemälde im Kreuzgange des Emauskloster in 

Prag. Praha, 1898. 
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kompozici. Podoba maleb je tedy i přes přítomné přemalby přesto vypovídající o gotickém 

ikonografickém uvažování. 

Dvě pole, která byla vybrána pro tento průzkum, jsou si vzájemně ikonograficky 

podobná, u obou dominuje zobrazení Madony s dítětem ve vrchní části pole, Madona je u 

obou obklopena dvěma anděly. Ve spodní části každého pole je vlevo zobrazena dominantní 

ženská figura se zástupem žen po boku, vpravo pak totéž s figurou mužskou. Zdůrazňování 

panovnického institutu, které můžeme vidět právě na těchto polích (koruna na hlavě Judity, 

krále Davida, Sibyly i Octaviana Augusta) může souviset s promítnutím důležitosti císařské 

moci do maleb.87 

 

1.2.4.1. Pole 5 

Scény na poli č. 5 nesly titul „Judit decapitat Holofernem. Virgo necat Leviathan 

serpentem. David prostravit Goliam.“88 První a poslední uvedené scény jsou starozákonní, 

jsou tedy namalovány ve spodní části pole, vzájemně odděleny iluzivně malovaným 

architektonickým sloupkem.  

Scéna ve spodní části vlevo zobrazuje Juditu s hlavou Holoferna.89 V pravé části scény 

sedí na trůně Judita, v pravé ruce drží meč a v levé Holofernovu hlavu (dnes zřejmé pouze 

na historických fotografiích). Na sobě má sytě červené šaty, které z většiny pokrývalo bohatě 

nařasené roucho splývající na trůn. Hlavu má Judita pokrytou bílým závojem sepnutým u 

krku, na nějž je posazena mohutná koruna. Ta je dnes dochována pouze částečně, má teplé 

syté barvy laděné do žluté a červené. Zbytek koruny je dnes pouze v obrysu. Trůn je pojat 

architektonicky, ozdoben fiálami. Juditino roucho ani trůn se nezachovaly v plné barevnosti, 

dnes vidíme pouze lineární podmalbu, v rubových záhybech roucha pak fragmenty 

modrozelené. Po Juditině pravici ji doprovází zástup čtyř žen. Odění těchto žen je různého 

stavu dochování, některé odstíny, střihy i řasení jsou výsledkem přemaleb (viz systematizace 

přemaleb, obrazová příloha). 

Scéna Davida s Goliášem v pravém spodním poli je náletech v roce 1945 zachována 

nejméně. V předním plánu leží na zemi mohutná postava Goliáše bez hlavy. Na sobě má 

                                                 
87 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 308-309 
88 Slova dnes nečitelná jsou zde psána kurzívou. V překladu „Judita stíná Holoferna. Panna zabíjí hada 

Leviathana. David porazil Goliáše.“ 
89 Viz Bible, Kniha Júdit. (Judita, starozákonní žena, se nespokojila s asyrským obléháním svého 

města Bethulia. Asyrského vojevůdce opila, uťala mu hlavu, a jeho vojsko z města prchlo. Judita 

znamenala pro Israelity významnou ženu, která zvítězila nad zlem.) 
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středověkou výzbroj přepásanou zeleným nýtovaným páskem. Nad ním majestátně stojí král 

David v červeném rouchu, původně s korunou (zde výjimečně zobrazen jako starší muž 

s vousy), v rukách drží meč a mohutnou Goliášovu hlavu. Z krále Davida je dnes dochována 

pouze část červené draperie a část Goliášovy hlavy. Napravo od Davida je vyobrazena 

šestice mužů, kteří Davida vítají po jeho vítězství. Dva z mužů drží v ruce dlouhé trouby, na 

které hrají. Scéna je v levé části dokreslena drobným stromkem, podobným stromům v horní 

části pole. Krajina je znázorněna několika zelenými trsy trávy a lístky, umístěnými mezi 

Davidem a zástupem mužů. 

Ve vrchní části je zobrazena Madona šlapající po hadu.90 V levé ruce drží Ježíška, v 

pravé ruce zlaté žezlo a nohami zašlapuje hada, který se vine z pravé části výjevu. Madona 

je oblečena do červených šatů zakrytých modrým rouchem se zeleným rubem v záhybech. 

Na některých historických snímcích je vidět náznak koruny na Madonině hlavě.91 V pozadí 

Marie je hnědočervený závěs s čtvercovým mřížkováním. Ze dvou stran se směrem k Marii 

vznášejí andělé držící v ruce dobové hudební nástroje (patrně triangl a kvinternu).92 Anděl 

po Mariině pravici je oblečen do červených šatů, které kontrastují se zelenými křídly, anděl 

na opačné straně má roucho dnes nečitelné, zřejmě světlé barvy, a tmavě červená křídla. 

Z krajiny pod anděly vyrůstají drobnopisně provedené stromky.  

Pozadí všech scén je tvořeno tmavě modrou až šedočernou plochou s místy patrnými 

stopami po drobných hvězdách. Místy, zejména při okrajích, je barva pozadí výrazněji 

modrá (obr. 144). 

Jak David, tak Judita byli ve Starém zákoně uctíváni jako hrdinové porážející zlo. Oba 

porazili nepřítele stětím a za pomoci Hospodina. Zde hrají typologickou roli jako předchůdci 

spásného příchodu Krista. Judita je zde předobrazem Marie, zatímco král David 

předobrazem Krista. Spojnicí mezi Starým a Novým zákonem se tak stává starozákonní Eva 

- Marie (žena, šlapající po hadu), u které se započíná boj dobra se zlem. 

 

  Pole 6 

                                                 
90 Viz Bible, Kniha Genesis. (Hospodin proklel hada coby svůdce Evy, a položil mezi ženu a hada 

vzájemné nepřátelství: „Mezi tebe a ženu, mezi tvé a její potomstvo položím nepřátelství, ona ti potře 

hlavu a ty budeš činit nástrahy jejím krokům“. Za ženu je v tomto citátu považována Maria, která je 

typologicky spojována se starozákonní Evou.) 
91 Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, inv.č. 38.572, snímek vrchní části pole 5, 1945. 
92 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 154 
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Šesté pole neslo na nápisových páskách tento text: „Sibilla Octaviano virginem cum filio 

in sole ostendit. Templum pacis corruit, dum virgo filium edidit.“93 Jak již text napovídá, 

má toto pole oproti ostatním odlišné rozložení. Nejde o tři jednotlivé scény, ale spíše o jednu, 

která je v rámci zachování kompozice rozvržena do tří pomyslných částí. Spodní část výjevu 

je po bombardování z velké části poškozena. 

V levé části byla ústřední figurou Sibyla sedící na trůně. Byla zobrazena jako mladá 

žena se splývajícími vlasy, na hlavě měla korunu a v ruce žezlo. Dnes je z této postavy 

dochována pouze spodní část šatu a trůnu. Šat je sytě žlutý až oranžový, na rubu modrý. Ve 

spodní části trůnu lze vidět fragmenty dekoru. 

Nalevo od trůnu jsou dochovány tři ženské postavy. Ve středu spodního pole, tedy 

v místě, kde je u ostatních polí zpravidla umístěn sloupek oddělující jednotlivé výjevy, se 

nachází chrám. Stavba nese výrazné katedrální prvky a podobně jako u ostatních 

architektonických prvků (trůny, sloupek na poli 5), je patrná neznalost vědecké perspektivy. 

Vpravo od chrámu se nachází císař Octavianus Augustus na trůně. Středová část této 

figury se nedochovala, dochována je pouze část hlavy s výrazným šedým vousem a 

fragmentem císařské koruny, dále pak spodní část nohou v rouchu a část žezla, které císař 

drží. Trůn je červeno-žlutý, na vrcholcích dobově zdoben fiálami. Spodní část trůnu je 

lemována zeleným pásovým šablonovým dekorem. Dekorem byl proveden také císařův šat. 

Napravo od trůnu stojí trojice mužů, kteří jsou paralelou k ženám u Sibyly. 

Dominantou pole je opět Madona, která se nachází ve středu vrchní scény. Madona je 

lehce prohnuta v pase, ve své pravici drží Ježíška, ve druhé ruce drží květinu, po niž se 

Ježíšek natahuje. Je oblečena do modro-zeleného dvoudílného roucha, jehož větší část dnes 

není dochována (díky této ztrátě lze však v této oblasti vidět linie rozkresby). Figura stojí na 

půlměsíci a je umístěna v monumentálním kruhu s paprsky. Zde je znát více historických 

variant dnes již fragmentárně dochovaných paprsků (podrobněji viz „průzkum v denním a 

bočním světle“). Po stranách slunce se nacházejí postavy dvou andělů se sepjatýma rukama. 

Anděl vlevo je oblečen do červeného roucha s bílým pláštěm zauzlovaným v pase, křídla má 

červená. Figura anděla vpravo je komponována obdobně, má na sobě bílé roucho s červeným 

pláštěm, jeho křídla jsou zelená. 

Pozadím obou scén je i zde tmavě modrá obloha, na níž lze vidět stopy po drobných 

hvězdičkách (výrazněji než na poli 5). Na okraji malby, při klenebních žebrech, se nachází 

                                                 
93 Slova dnes nečitelná jsou zde psána kurzívou. V překladu: „Sibyla Octavianovi ukázala ve slunci 

pannu s chlapcem. Chrám Míru se zřítil, když panna porodila syna.“ 
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světlejší modré rámování, dochováno lokálně okolo celého výjevu. Ostrůvky světlejší modré 

jsou místy i v prostoru pozadí. 

Celá scéna je zobrazením raně středověké legendy. Císař Octavianus v ní vystupuje jako 

velmi úspěšný a milovaný vládce, kterého pro jeho vzhled a schopnosti chtěli římští senátoři 

uctívat coby božského. Císař si však nechal zavolat tiburtinskou Sibylu, aby mu poradila, 

zda je takové jednání v souladu s jeho hodností. Sibyla na základě věštění oznámila císaři 

toto: „Na znamení soudu, potem orosí se zem; z nebe na věky přijde příští král; vtělí se, aby 

svět rozsuzoval.“ Po Sibyliných slovech se před císařem otevřelo nebe a v jeho záři (zlatém 

kruhu) uviděl pannu s malým chlapcem, tedy Madonu s Ježíškem. Vidění se odehrálo 

v císařově ložnici, dnes chrámu Ara coeli na Kapitolu (který je uprostřed scény patrně 

zobrazen).Touto legendou je římský císař Octavianus Augustus považován za prvního ctitele 

Panny Marie a také za prvního křesťana vůbec.94  

V rámci Emauzského cyklu je umístění této scény návazné s výjevem předchozím, 

k čemuž odkazuje i obdobná kompozice. Tou je zde zdůrazněno, že právě žena ve Slunci je 

totožná s druhou Evou z výjevu č. 5. Ve stavbě chrámu lze vidět paralely se stavbou 

katedrály sv. Víta, v císaři Octavianovi vyzdvihnutí imperiální tradice Karla IV.95 

 

 Nápisové pásky - tituli 

Zobrazené scény jsou na všech polích doplněny nápisovými páskami, tzv. tituli. Ty 

většinou oddělují vrchní scénu od spodních. Pás je široký cca 15cm, původně měl bílou 

barvu. Černý text byl psán malovanou kaligrafickou gotickou texturou, písmo je na svou 

dobu poměrně konzervativní (což může být dáno technikou psaní – malbou).96 První 

písmeno každé věty je versálka, toto písmeno se na zkoumaných polích skládá ze dvou 

barevných vrstev – černé a červené (přičemž není poznat vzájemné vrstvení). 

Podle současných teorií byly tituli doplněny dodatečně při první opravě v roce 1412, 

tedy cca 40-50 let po vzniku maleb. Tvrzení je založeno zejména na vztahu těchto textů 

k Uppsalskému rukopisu, který podle této teorie měl vzniknout ještě před napsáním titulů. 

Dalším argumentem jsou versálky, které začaly být hojně užívány až koncem 14. století.97 

Text byl v 17. století přemalován do latinky, přemalba se skládala (dle následujícího 

průzkumu) z bílého nátěru a černých písmen na něm. Na zkoumaných polích byla přemalba 

                                                 
94 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 162 
95 VŠETEČKOVÁ, 1996 
96 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 114 
97 Více o tom KUBÍNOVÁ, 2017. s. 113-118 
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odstraněna ještě před rokem 1898 (viz např. obr. 72), není vyloučeno, že tak učinili beuroni 

v době celkové rekonstrukce kláštera a úpravě okolí maleb. Původní odkrytý text byl v 10. 

letech 20. století zvýrazněn bratrem Pantaleonem (viz „zásah bratra Pantaleona“). V této 

podobě je patrně dodnes. Ostatní pole byla ještě v roce 1898 zaznamenána s nápisy v latince, 

odstraněny byly až v 60. letech s ostatními přemalbami.98 

Za dobu své existence nebyl text nápisů změněn, a to ani přemalbami. To dokládá první 

přepis titulů, který provedl Josef Neuwirth, maje k dispozici na některých polích barokní 

verzi textů. Ty se dnes prakticky shodují se zněním odkrytých nápisů.99 

 

 Pás pod malbami - ornament 

Pod figurálními malbami pokračuje historická omítka v páse silném asi 35 cm, na tomto 

pásu se nachází fragmenty ornamentálního dekoru. Dochován je pouze na jižní stěně ambitu. 

Pod každým ze zkoumaných polí je lépe dochována jiná část dekoru, dohromady si tak lze 

udělat přesnější představu o jeho původní podobě. Tento dekor zřejmě procházel 

v souvislém pásu podél celého cyklu. Fragment podobného dekoru byl nalezen také 

v císařské kapli, nejde však o zcela totožný.  

V literatuře je tento dekor označován jako kosmatský. Dekor ohraničují shora i zdola 

dva vodorovné pásy. Základ pásů tvoří světlý podklad, jejich vnitřek je tvořen drobným 

šachovnicovým dekorem provedeným v černé barvě. Pro tvorbu šachovnice bylo 

pravděpodobně užito šablony. V intervalu cca 1m jsou mezi pásy umístěny kosočtverce, 

které se vrchním a spodním bodem dotýkají vnějších hran pásů. Tyto kosočtverce jsou 

tvořeny stejným šachovnicovým motivem o stejné tloušťce jako vodorovné pásy. Ve 

vrcholcích kosočtverců, v místech, kde se protínají s vodorovnými pásy, je pravidelně 

vynechána barevná vrstva a je možné, že zde původně byla umístěna plastická aplikace nebo 

barevná vrstva odlišného charakteru (v kapli je na tomto místě modrý kruh). Uvnitř 

kosočtverce jsou fragmenty zelené/modré souvislé výplně.  

V prostoru mezi kosočtverci se v pásu nachází tmavě červený ornament. Na fragmentu 

v kapli ho sice patrně nahrazuje dekor jiný, barevností si ale vzájemně odpovídají. Je tedy 

možné, že charakterově šlo o podobný dekor (fantaskní/rostlinné rozviliny), patrně proveden 

šablonou (pokud se v rámci ambitu opakoval, je to velmi pravděpodobné). Tento ornament 

je lépe dochován pod polem 6, zatímco pod polem 5 je dochován šachovnicový dekor. 

                                                 
98 Fragment nápisu byl Raimundem Ondráčkem ponechán na poli 16, kde je dodnes. 
99 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 315 
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Je zřejmé, že původně malba pokračovala v soklové části až na zem, její podobu však 

neznáme. Právě její špatný stav mohl být mimo jiné příčinou celoplošného zásahu beurony 

v soklových partiích. 

V 80. letech 19. století byl dekor přemalován beuronským geometrickým (obr. 85), po 

2. světové válce byl znovu odkryt (obr. 86).100 

 

7.1.4.  Historie nástěnných maleb 

Malby Emauzského cyklu prošly během doby své existence řadou oprav, přemaleb a 

restaurátorských zásahů. V duchu konkrétní dané doby bylo jejich cílem obnovit jasnou 

barevnost maleb, zlepšit jejich čitelnost, zajistit fragmenty, zpomalit degradaci, estetizovat 

fragmenty apod. Zvláštností je, že v žádném z období nebyla zpochybňována výjimečnost 

těchto maleb a s výjimkou maleb východního křídla nebyly nikdy popřeny zakrytím s jinými 

kompozicemi,101 dokonce byla přemalbou často dochována alespoň základní původní 

barevnost (viz „výsledky chemicko-technologického průzkumu). Je patrné, že přemalby 

byly prováděny za zachování původní kompozice z 60. let 14. století, úpravy byly jen drobné 

(např. přemalba šatů dle dobové módy).102 Ve výsledku byla přemalbami na nějakou dobu 

zakryta velká část fragmentů původní gotické realizace.103 Ani dnes si nemůžeme být jisti 

mírou dochovaných originálů, vzhledem k ponechání některých přemaleb a vzhledem 

k mnohým opravám, kdy některé byly provedeny již záhy po původní realizaci. O dataci 

oprav dnes vypovídá fotografie nápisu, který se před válkou nacházel v prvním poli, a byl 

zdokumentován Neuwirthem.104 

Vznik maleb datujeme do období mezi rokem 1365 a polovinou 70. let (viz výše). 

Zpočátku byly ambity směrem do středu rajské zahrady otevřeny, což také zřejmě způsobilo 

rychlou degradaci původních maleb. První zásah na malbách je datován do roku 1412, kdy 

                                                 
100 Je zřejmé, že odkryv neprováděl restaurátor, tomu také může odpovídat jeho úroveň a míra poničení 

kosmatského dekoru. K poničení mohlo dojít také dříve a při prvním překrytí dekoru v baroku. 
101 Přesto byla minimálně jednou naznačena vůle malby nahradit novou realizací, protože byly ve 

velmi špatném stavu (r. 1756 radou mnichů opatovi, přičemž kronikář dal v textu najevo svou nevůli), 

viz KROFTA, 1956. s. 103 
102 KROFTA, 1956. s. 103. Lze vidět i dnes právě na poli 5 
103 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 22. Odkazuje na Neuwirtha: malby zastřeny četnými přemalbami 
104 KUBÍNOVÁ, 2012, také SKALICKÝ, 2017. Všichni dosavadní badatelé zároveň zdůrazňují, že 

nápis vznikl až v 17. století - některá data jsou tedy psána dodatečně, některá mohla být 

dezinterpretována při přemalbách, takže informace o letopočtech nemusejí být pravdivé. 
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mohly být doplněny nápisové pásky maleb.105 Další opravy pak dle nápisu následovaly 

koncem 16. století (1588106 a 1594 – tedy dva roky po znovuvysvěcení kostela). Po roce 

1636 byla montserratskými mnichy provedena barokizace kláštera,107 jejíž součástí mohla 

být také oprava maleb. Poslední datum na nápisu je 1654, dle klášterní kroniky ovšem 

proběhly opravy a doplnění maleb v letech 1638 a 1669.108 K žádnému z výše uvedených 

dat zatím neznáme detaily (alespoň co se týče přímo maleb). Protože se však v ambitu 

nachází řada doplňků (např. erby na stropě, přemalba pole 3 apod.), probíhá mezi historiky 

umění spekulace o zařazení těchto vrstev do historie ambitu.109 Při všech uvedených 

událostech a letopočtech mohlo zároveň také dojít k přemalbám zkoumaných polí 5 a 6. Při 

barokizaci kláštera v 17. století byla některá pole východního křídla omítnuta novými 

omítkami s malbami. Před omítnutím byly původní omítky mechanicky zdrsněny – 

napekovány. V tomto období byly také do latinky přepsány tituli – nápisové pásky mezi 

malbami, dosud napsané středověkým písmem.110 Dále byly ambity, dosud otevřené 

povětrnostním podmínkám, uzavřeny a osazeny prosklenými okny.111 Tím se také zřejmě 

značně zpomalila degradace maleb. Restaurátor Jiří Blažej později definoval několik typů 

přemaleb, které zařadil dle slohových znaků do renesance či baroka, přesněji však nikoliv.112  

Dalším mezníkem ve vývoji maleb byl příchod beuronských mnichů v 80. letech 19. 

století. Ti provedli záhy po svém příchodu významnou regotizující přestavbu kláštera, 

ambity byly přestavbou poznamenány minimálně.113  Malby v ambitu musely tou dobou být 

ve velmi špatném stavu, přesto si jich beuronští mniši vážili natolik, že se jich nedotkli.114 

V bezprostředním okolí maleb byly provedeny pouze interpretační úpravy (jiné nejsou 

doloženy). Byla provedena výmalba klenebních žeber, dále byl pod malbami proveden 

                                                 
105 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 113-118. Autorka zde uvádí řadu argumentů, proč mohly být tituli doplněny 

později, argumenty vycházejí zejména ze vztahu k Uppsalskému rukopisu. Tato domněnka bude 

rozebrána dále, úvaha se stala součástí restaurátorského průzkumu. 
106 KROFTA, 1956. s. 102. Autor zpochybňuje: Klášter byl v té době opuštěn, pomyšlení na renovaci 

maleb tedy zřejmě nebylo. SKALICKÝ, 2017 naopak poukazuje na strop XI. klenebního pole 

v ambitu, kde jsou malované erby s textem „Brykczy Zwonař z czynpergků 1588“ 
107 ŠTĚPÁNEK, In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s. 139 
108 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 14, odkazuje na disertační práci Opačic. Jedním z iniciátorů oprav/přemaleb 

nástěnných maleb v ambitu mohl být převor Caramuel (ve funkci 1657-1658), viz ŠTĚPÁNEK, 2007. 

s. 136 
109 Např. SKALICKÝ. In: KUBÍNOVÁ, 2017. s. 180-184 
110 Přepis byl poměrně přesný, uvádí KUBÍNOVÁ, 2012. s. 113 
111 KROFTA, 1956. s. 61 
112 BLAŽEJ, Jiří. Nástěnné malby v ambitu kláštera Na Slovanech: Stav zachování a malířská 

technika. Umění. 1966, XIV, s. 151-157. 
113 O tom více ČIŽINSKÁ, In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s. 152-190 
114 ČIŽINSKÁ. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s. 152 



63 

 

monochromní nátěr s citáty z Písma115 (které obecně mělo pro beurony velký význam116). 

Na některých polích byly patrně tehdy odstraněny barokně přemalované nápisové pásky 

(týká se právě polí 5 a 6).117 Do let 1910 až 1913 je pak konečně zaznamenána činnost bratra 

Pantaleona, který některá pole „oživil“118 (jeho činnost se pomocí srovnávání fotografií 

podařilo zrekonstruovat – viz kapitola „zásah bratra Pantaleona“). Jiří Blažej později některé 

přemalby datoval také do 19. století,119 je tedy možné, že zde figuruje ještě nějaký, blíže 

nedoložený zásah. 

Z průzkumu všech dosavadních přemaleb Jiřím Blažejem (60. léta) je patrné, že byly 

téměř vždy provedeny na značně poškozený podklad, čímž bylo studium a definice přemaleb 

ztíženo.120 

Další události na malbách v ambitech byly již poznamenány rozvojem vědecké 

památkové péče. Na přelomu 19. a 20. století začaly být malby systematicky dokumentovány 

a začaly o nich vycházet publikace. Zvýšil se také zájem o materiální podstatu maleb – v roce 

1937 byl na malbách proveden zřejmě první restaurátorský průzkum, který ve 40. letech 

vyústil v restaurování některých polí (viz kapitola „Restaurování v průběhu 2. světové 

války“).121  

Jak již bylo zmíněno, 14. 2. 1945 byl při náletech na Prahu klášter těžce poničen. Velké 

škody utrpěly právě i malby v ambitech. Část omítek s malbami vlivem detonací odpadla, 

zbylé části byly výrazně poškozeny vyraženými sřepinami z protějších oken nebo vodou 

z hašení následného požáru. Ve východním křídle došlo k odpadnutí překryvných barokních 

omítek, čímž byly odhaleny původní malby.122 Se zajišťováním maleb na stěnách a 

osazováním nalezených úlomků se začalo záhy po náletu. Klášter byl následně stavebně 

rekonstruován, v roce 1957 byly k malbám v ambitu přizvání restaurátoři Raimund 

Ondráček, Jiří Blažej a František Kotrba, aby provedli konzervaci maleb. V 60. letech pak 

probíhalo v etapách restaurování všech maleb ambitu. Nejprve došlo v roce 1961 na 

generální ošetření všech částí, následně kompletní restaurování několika referenčních polí. 

                                                 
115 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 16, také viz obr. 85. Dle tohoto průzkumu byly tyto úpravy odstraněny při 

zásahu ve 40. letech na těch polích, kterých se zásah týkal. U ostatních (včetně pole 5 a 6) k tomuto 

došlo až v roce 1957. 
116 ČIŽINSKÁ. In: BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2007. s. 153 
117 Vyplývá z jejich nepřítomnosti již na nejstarších snímcích 1898 (viz obr.81) 
118 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 16 
119 BLAŽEJ, 1966 
120 BLAŽEJ, 1966 
121 KUBÍNOVÁ, 2012. s. 16 
122 Je možné, že v etapě ještě před zakrytím byly také přemalovány. 
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Tyto práce prováděl Raimund Ondráček s Františkem Kotrbou. Roku 1963 byl k malbám 

povolán Jiří Blažej, který dokončil restaurování všech zbývajících polí. Účast dvou 

výrazných osobností v rámci jednoho díla s sebou přinesla nekoncepční řešení restaurování 

maleb, které bylo již tehdy předmětem kritiky (směřující proti Raimundu Ondráčkovi). 

Nekoncepčnost a dvojí přístup je na malbách celistvě vidět dosud. 

Malby byly revidovány restaurátory ještě v průběhu 70. a 80. let. Podrobněji o dosud 

nesumarizovaných zásazích na malbách polí 5 a 6 v průběhu 20. století pojednává kapitola 

„Restaurátorské zásahy na malbách ve 20. století“. (O restaurování na jiných polích jsou 

uvedeny pouze obecné informace). Restaurátorským zásahům je věnována také velká část 

obrazové a grafické přílohy. 

 

7.2. Restaurátorské zásahy na malbách ve 20. století 

Až do 20. století byly na všech malbách prováděny převážně rekonstrukční zásahy, které 

de facto spočívaly v navršování dalšího materiálu na malby. Tyto zásahy jsou do 

podrobností, jaké dnes můžeme pouze odvozovat, popsány v kapitole „historie nástěnných 

maleb“.Následující text se zabývá vývojem v restaurování maleb v období od přelomu 19. a 

20. století do zatím posledních zásahů v 80. letech. Kvůli vnějším vlivům i zásahům ve 20. 

století je od této doby naopak zaznamenán oproti předchozím etapám postupný úbytek 

materiální složky na malbách. Ruku v ruce s dobou však byly do malby přidávány také nové 

doplňky, respektive nové materiály. Tyto zásahy posledního století jsou tedy v následující 

kapitole podrobněji zkoumány z hlediska historického, koncepčního i materiálového. Právě 

tato nedávná historie má totiž zásadní vliv na dnešní vizuální a materiálovou podobu maleb, 

potažmo na jejich budoucí restaurování.  

Období od počátku 20. století po současnost lze v zásadě rozdělit do několika etap: 

restaurování kolem roku 1910, restaurování některých úseků před 2. světovou válkou, 

zajišťování maleb po náletech v roce 1945, konzervace v roce 1957 a konečně vícero zásahů 

ze 60. let a následná údržba, jejichž výsledek můžeme na malbách de facto vidět dnes. Tyto 

etapy jsou podrobněji popsány v jednotlivých podkapitolách. Všechny kromě zásahu před 2. 

světovou válkou, se týkají polí 5 a 6 (případně více polí, uvedeno dále v textu). 

V podkapitole jsou vždy nejprve uvedeny okolnosti, za jakých k restauraci maleb došlo, dále 

je zmíněno, kterých polí se daný zásah týkal, případně prováděcí osoby. Obecně je shrnut 

stav a popis poškození ze začátku každé z těchto etap a dále pak pracovní postup při opravě. 

V prvních kapitolách je text psán s ohledem na celý cyklus, i proto, že u zásahů do 50. let 
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téměř nedocházelo k rozdělování cyklu nebo jednotlivé dokumentaci zásahu. Od 50. let dále 

jsou kapitoly nejprve pojednány obecněji, následně dochází k podrobnějšímu rozboru polí 

č. 5 a 6, která jsou předmětem této práce. Na každém z těchto polí převažuje práce jiného 

restaurátora, sledování jednotlivých polí může tedy v závěru práce vést ke komparaci 

jednotlivých zásahů, respektive restaurátorů. 

Informace jsou čerpány z dobových psaných dokumentů (restaurátorské zprávy, 

kolaudační protokoly aj.), které se bezprostředně týkají zkoumaných polí, případně se 

vztahují k celému cyklu. Velmi zásadní je také fotografická dokumentace z různých období. 

Z počátku století jsou uvedené informace spíše obecnější a jako zdroj převažují obrazové 

materiály, s postupujícím trendem podrobnějších dokumentací v průběhu století dochází 

k upřesňování. Pro přehlednější orientaci v zásazích 2. poloviny 20. století jsou některé 

informace systematizovány do tabulek. Práce jednotlivých časových etap na všech polích 

ambitu jsou shrnuty v zákresu (obr. 205).123 

 

Pozn: K používané fotografické dokumentaci je nutno podotknout, že i přes snahu brát 

v potaz zhoršenou kvalitu historických snímků a také posun kontrastu snímků v černobílé 

škále, může vlivem těchto faktorů dojít k drobným dezinterpretacím. Týká se zejména 

interpretací založených na komparaci fotografií. 

Při práci se ukázalo, že informace podávané zejména Raimundem Ondráčkem, zejména 

stran použitých materiálů, mohou být často matoucí a nepravdivé (v každém zdroji uvedené 

jinak).124 V textu (resp. tabulkách) jich bude využíváno, mohou se však lišit od reality. 

Podobně se mohou lišit i informace podané Jiřím Blažejem, zde však v nižší míře. Zásadní 

místa, ve kterých si restaurátoři v jednotlivých dokumentacích protiřečí, jsou v textu 

opatřena komentářem. 

 

7.2.1. Zásah bratra Pantaleona 

Koncem 19. století se přístup k emauzským malbám, dosud založený hlavně na 

přemalbách, začal měnit. Příčinou byl jednak příchod beuronských mnichů, jednak celková 

změna přístupu k péči o památky. 

                                                 
123 Pole vyjma 5 a 6 nebyla zkoumána podrobně, je možné že by se při podrobnějším archivním 

průzkumu našly odchylky od předkládaného zákresu.  
124 To mi bylo potvrzeno také restaurátorem Jiřím Čobanem, který oba restaurátory znal. 
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Přelom mezi těmito etapami ztělesňuje v pramenech málo specifikovaný zásah z roku 

cca 1910.125 Malby tehdy „oživil“ bratr Pantaleon Major,126 jeden z přítomných beuronů.127 

Zásah se nejprve týkal pole č. 14, které se nachází u vstupu do ambitu směrem ze 

severozápadu (zřejmě kvůli umístění vstupu byly na tomto místě malby nejzašlejší).128 

V následujících letech pokračovaly opravy na dalších polích, a to patrně až do začátku války 

v roce 1914129. Krofta se v souvislosti s touto časovou etapou zmiňuje o velmi šetrně 

provedeném zásahu bez větších doplňků130, který proběhl krátce před první světovou válkou, 

je tedy pravděpodobné, že mluví právě o zásahu bratra Pantaleona. Pokud nepředpokládáme 

žádný jiný zásah mezi lety 1898 a 1943 (záznamy o takto datovaném zásahu nalezeny 

nebyly), pak lze srovnáváním fotografií alespoň přibližně usoudit, v čem tento zásah 

spočíval.  

Dle fotografií i Neuwirthova svědectví131 byly malby koncem 19. století ve špatném 

stavu, omítka byla popraskána, uvolňovala se od podkladu a celý povrch maleb byl zašlý, 

patrně pod vrstvou prachu. Zčernalým nánosem prachu byly zaneseny také praskliny, 

v jejich okolí místy chyběla barevná vrstva (možná i s omítkou – z fotografií není zřejmé). 

Malby byly pokryty četnými cákanci barvy nebo omítky (viz foto 1898), celkově byla 

čitelnost a barevnost maleb tlumená. V nejhorším stavu byly malby východního křídla, které 

byly provedeny na nových barokních omítkách.132 Vzhledem k tomu, že později tyto omítky 

vlivem detonací v r.1945 samy odpadly, lze se domnívat a potvrdit, že už koncem 19. století 

mohly být ve špatném technickém stavu a oddělené od podkladu.  

Bratr Pantaleon pracoval na malbách patnáct let od Neuwirthova popisu, malby tedy 

patrně byly ještě v horším stavu, než je uvedeno výše. Obecně jeho práce spočívala v očištění 

maleb od prachu a sazí, a retuši až rekonstrukci. Po tomto zásahu se figury jeví lineárnější, 

je také výraznější pozadí maleb a zásah se týkal také nápisové pásky.133 Zvláště v nápisové 

                                                 
125 ZAHRADNÍK, Pavel. Emauzy: Stavebně historický průzkum. In: Stavebně historický průzkum 

Prahy. Praha, 1985. s. 104. 
126 KUBÍNOVÁ, 2012. 
127 Jeho působení je zaznamenáno např. v kostele sv. Vavřince v Ronově nad Doubravou, kde je 

autorem nástropní figurální malby. Také výmalba lodi Růžencového kostela v Českých Budějovicích, 

viz ČIŽINSKÁ, s. 167 
128 ZAHRADNÍK, 1985. s. 105. 
129 ZAHRADNÍK, 1985. s. 105. 
130 KROFTA, 1956. s. 103 
131 Interpretuje KROFTA, 1956. s.103 
132 KROFTA, 1956. Interpretuje Neuwirtha. Pantaleon se jich tedy zřejmě nedotkl. 
133 Rekonstrukce nápisu mohl ve velmi nečitelných případech Pantaleon provést na základě přepisu 

Josefa Neuwirtha z r. 1898  
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pásce je znát, že bylo použito spíše lazurních barev a celkově charakter zásahu není hrubě 

proveden. I na základě toho lze předpokládat, že retuše nebyly provedeny ve formě silnějších 

přemaleb. Je možné, že malby byly Pantaleonem také přelakovány či jinak zafixovány, to je 

ovšem dnes téměř nezjistitelné.134 

Při srovnávání fotografií z Neuwirthovy publikace (1898) s fotografiemi ze 30. let 20. 

století lze vidět konkrétní rozdíly, které dle všeho mají původ v Pantaleonově zásahu. Níže 

uvádím ty, které jsou znatelné na zkoumaných polích č. 5 a 6. Pokud bude v budoucnu 

nalezen další záznam o zásahu na těchto polích, který bude datován mezi roky 1913 a 1945, 

bude muset dojít také na přehodnocení následujících závěrů o Pantaleonově zásahu.  

 

Pole 5 – zásah bratra Pantaleona 

(Souzeno dle srovnání snímků z let 1898135 a 1933136, respektive 1935137(viz obr. 70-

75). U mnoha míst není jasné, zda byly změny způsobeny pouhým očištěním nebo i retuší, 

případně jinou cestou (rekonstrukcí, sejmutím přemaleb – to však nepředpokládáme). Jak 

bylo napsáno výše, dezinterpretace také může být způsobena srovnáváním fotografického 

materiálu různých kvalit a kontrastů. 

 

- očištění – celoplošné, očištění bílých cákanců (to pouze ve vrchní části pole) 

- retuš plochy pozadí – docíleno větší zřetelnosti hvězd, stromů i figur, Madonina žezla. 

Důvod může být pouze v očištění, ale i restaurátoři se v 60. letech zmiňují o šedé 

celoplošné lazuře na pozadí138 (Ta však může být i starší. Dnes není jasné, o kterou vrstvu 

na malbách případně jde).139 

- rekonstrukce chybějící malby v okolí praskliny vedoucí od hlavy Goliáše směrem dolů 

(rekonstrukce nejvíce znát v draperii pod hlavou) 

- lineární rekonstrukce v obličejích (např. anděl vpravo, postavy okolo Davida, patrně 

hlava Goliáše) 

                                                 
134 Tyto svrchní fixáže mohly být odstraněny spolu s ostatními fixážemi a přemalbami v 60. letech. 
135 NEUWIRTH, 1898. 
136 KROFTA, 1956. 
137 http://bildindex.de 
138 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. ONDRÁČEK, 

Raimund. Záznam o restaurování nástěnné malby ambitu bývalého kláštera v Praze Na Slovanech – 

pole č. 5, 9, 10, 16, 17, 24. 11. 8. 1963. Též GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů 

a restaurátorských zpráv. BLAŽEJ, Jiří; KAŠPAROVÁ, Dagmar; SUKDOLÁKOVÁ, Milada. Zpráva 

o průzkumu na nástěnných malbách polí č. 6 a 7. 7. 6. 1963. 
139 Datace by byla možná pouze pomocí invazivního průzkumu. 
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- rekonstrukce nápisové pásky mezi malbami – mnohdy přímo na omítkový podklad, 

světlá lazura 

- dále je znát upřesněné tvarosloví v oblasti stromů – patrně však dáno vyčištěním 

(stejný případ jako zvýšená čitelnost dekoru na plášti císaře v poli 6) 

 

Pole 6 – zásah bratra Pantaleona 

(metoda viz pole 5). Viz obr. 80-84. 

- očištění –celoplošně i od cákanců 

- retuš plochy pozadí – docíleno větší zřetelnosti hvězd, paprsků (viditelné zejména na 

nejtenčích), architektury trůnu císaře (zde možná také světlá retuš?), obrysů figur (např. 

anděl vlevo), koruny Sibyly a císaře140 

Důvod může být pouze v očištění, ale i restaurátoři se v 60. letech zmiňují o šedé 

celoplošné lazuře na pozadí (Ta však může být i starší. Dnes není jasné, o kterou vrstvu na 

malbách případně jde).141 

- očištění, případně retuš (rekonstrukce) dekoru na plášti císaře i trůnu Sibyly (možná 

dáno pouze kvalitou snímků) 

- lineární rekonstrukce v obličejích (opět může být dáno očištěním, ale přemalbu 

v konturách později zmiňuje také Blažej)142 

- rekonstrukce nápisové pásky mezi malbami – přímo na omítkový podklad, o odstín 

světleji než dochovaný originál 

 

Do období 19. století byly restaurátory v 60. letech zařazeny další jevy, které na malbách 

nacházeli. Jsou to např. drobné retuše přes tmely, retuše prodřených míst.143 Větší přemalby 

a přimalování prvků byly restaurátory lokalizovány pouze na jiných polích mimo pole 5 a 6. 

Dále šlo o fixáže a různé laky, specifikované jako oleje, copajský balzám, vosk apod.144 Tyto 

zásahy dnes nelze ověřit. Předpokládá se, že dnes jsou tyto vrstvy sejmuty. 

                                                 
 
141 Datace by byla možná pouze pomocí invazivního průzkumu. 
142 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. BLAŽEJ, Jiří. 

Zpráva o stavu a restaurování maleb (pole 6), 19.10.1957. 
143 Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. 

BLAŽEJ, Jiří; KAŠPAROVÁ, Dagmar; SUKDOLÁKOVÁ, Milada. Gotické nástěnné malby 

v mabitu emauzského kláštera, pole č. 6 a 7, restaurátorská zpráva. 14. 9. 1963. 
144 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. ONDRÁČEK, 

Raimund. Emauzy – gotické nástěnné malby v křížové chodbě býv. kláštera. Příloha k teoretickému 

pojednání o malbách z prosince 1963. 1963. 
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7.2.2. Restaurování v průběhu 2. světové války 

Další restaurátorské práce na malbách proběhly během 2. světové války, v letech 

1940145/1943-1945146. Rozpočet k restaurování předložil po prohlídce maleb v roce 1937 

restaurátor Maxmilián Duchek.147 Restaurátorské, průzkumové a dokumentační práce byly 

původně patrně plánovány v rozsahu celého cyklu, do náletu v roce 1945 se však stihlo 

zrestaurovat a zdokumentovat jen některá pole západního a severního křídla ambitu148 (tedy 

nikoliv zkoumaná pole č. 5 a 6149). Dle fotodokumentace, která byla pořízena, byla 

restaurována pole 12-15.150 Při tomto zákroku bylo provedeno zajištění, očištění maleb, 

vytmelení prasklin a retuš (u té není patrné, zda byla provedena pouze na tmelech či i v ploše 

původní omítky).151 Došlo také zřejmě na odstranění některých přemaleb.152 Na těchto 

úsecích byl také odstraněn nátěr, kterým byla v pásech přetřena přilehlá žebra klenby,153 

naopak nápisové pásky mezi malbami nebyly od latinkové přemalby očištěny.  

Otázka snímání přemaleb z figurálních maleb na těchto úsecích není jasná. Při 

porovnání některých snímků lze v některých partiích zaznamenat zvýšenou lineárnost (na 

fotografiích po zásahu v porovnání se staršími fotografiemi)154, která by nasvědčovala 

odstranění přemaleb až na úroveň lineární podmalby. O tom se ostatně zmiňuje i Krofta 

(podle něj po odstranění přemaleb na těchto místech zůstala místy jen obrysová kresba).155 

Podobně jako je uvedeno výše, mohla však zvýšená lineárnost být způsobena pouhým 

vyčištěním nebo jde o dojem vzniklý technickým zpracováním fotografie. Pro odstraňování 

přemaleb v tomto období by hrála slova Jiřího Blažeje, který se v dokumentaci z roku 1957 

                                                 
145 ZAHRADNÍK, 1985. s. 109. Zde také uvedeno, že práce probíhaly kontinuálně i přes změnu 

majitele (od roku 1941 je objekt v německém majetku). 
146 KROFTA, 1956. 
147 ZAHRADNÍK, 1985. s. 109. 
148 KROFTA, 1956. 
149 Vyjma zmínky Jiřího Blažeje z r. 1957 nic nenasvědčuje tomu, že by v tomto období byla pole 5 a 

6 restaurována. Zcela vyloučit jakýkoliv zásah ovšem nelze. BLAŽEJ. Zpráva o stavu a restaurování. 

19.10.1957. 
150 Tato pole byla po restaurování (před náletem 1945) focena v denním, UV a IR světle. Je možné, 

že mezi opatřením těchto snímků a náletem pokročily restaurátorské práce i na jiných polích. Studiu 

těchto fotografií se tato práce blíže nevěnuje, bylo by ovšem zajímavé z hlediska vývoje restaurování 

nástěnných maleb ve 40. letech. Fotografie jsou uloženy v archivu GnŘ NPÚ, sbírka plánů, 

stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských dokumentací, neinventarizováno. 
151 Dle fotografií viz pozn. 151. 
152 KROFTA, 1956. s. 103-104 
153 Viz srovnání fotografií např. pole 8 – NEUWIRTH, 1898. vs. KROFTA, 1956. 
154 Dostupné na GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv 
155 KROFTA, 1956. s. 104 
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zmiňuje, že z maleb sice již byly odstraňovány přemalby, nicméně velká část jich stále ještě 

zbývá. Na tomto místě však Jiří Blažej mluví o poli č. 6, které se v letech 1943-1945 patrně 

vůbec nerestaurovalo. 

Restaurování těchto částí stále ještě probíhalo, když byla velká část kláštera dne 14. 

února 1945 zničena.156  

 

7.2.3. Zajišťování maleb po náletu v roce 1945 

Náletem dne 14.2.1945 započala nová epocha v restaurování emauzských nástěnných 

maleb, bez této zlomové události by dost možná veškeré restaurování dopadlo jinak. 

Detonace při výbuchu způsobily stržení velkých kusů omítek s malbami, následné hašení 

požáru vodou způsobilo další ztráty a poškozování maleb vlivem vlhkosti v dlouhodobějším 

horizontu. Většina omítek s malbami zůstala sice na svém místě na stěně, byla však pouze 

otázka času, kdy od zdiva odpadnou. Další hloubková poškození na malbách byla způsobena 

drobnými úlomky střepin z protějších oken, které způsobily četné jamky v malbách. Vedle 

toho byl celý povrch maleb pokryt sazemi. Ve východním křídle došlo vlivem detonace 

k odpadnutí překryvné barokní omítky, čímž byla odkryta původní napekovaná omítka 

s malbami. Událostí ze 14. února byl zahájen proces zrychlené degradace maleb, kterou mělo 

na svědomí jak mechanické poškození a uvolnění omítek, tak vysoké zavlhčení, tak také 

dlouhodobý proces následné stavební rekonstrukce objektu, která nebyla vůči malbám 

šetrná.157 

Ihned v roce 1945 byla k zajištění maleb a uměleckých architektonických článků 

povolána štukatérská firma Václav Pichl158. Paralelně s ní fungovala pracovní skupina 

malířů a sochařů složená převážně ze studentů Uměleckoprůmyslové školy, kteří tehdy byli 

totálně nasazeni u Státního památkového úřadu159. Tato skupina měla za úkol bezprostřední 

záchranu uměleckých částí v ambitu, tedy zejména maleb. Je zřejmé, že skupina pracovala 

velmi rychle - patrně již druhý či třetí den po bombardování byly studenty sbírány odpadlé 

úlomky nástěnných maleb160. Během necelého týdne pak byly všechny malby 

                                                 
156 KROFTA, 1956. s.103 
157 např. BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957, též např. 

Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 101, složka 119. 

BLAŽEJ, Jiří; KOTRBA, František; ONDRÁČEK, Raimund. Návrh na restaurování. 26.3.1961. 
158 ZAHRADNÍK, 1985. 
159 SKALICKÝ. In: KUBÍNOVÁ, 2017. 
160 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. Emauzy – 

destrukce po náletu. Zprávy ze zajišťovacích prací, 1945. Neinventarizováno. 
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zfotografovány ve stavu po destrukci, dokumentace měla dále pokračovat focením detailů 

z lešení, zde kvůli stavbě lešení probíhaly práce již pomaleji, přesto je fotodokumentace 

poměrně podrobná.161 Toto zdokumentování vlastně bylo jediným pojištěním na záchranu 

maleb. Ještě týden po destrukci nebylo jasné, jakým způsobem vyřešit odpadávající kusy 

omítek a barevných vrstev, jedním z návrhů bylo dokonce malby transferovat a znovu osadit 

na zpevněný podklad162. Pracovní skupině se nakonec podařilo zajistit malby na místě, 

případně přilepit odpadlé úlomky zpět na místo.  

Úlomky omítek s malbou byly nejprve systematicky popisovány čísly polí a následně 

skládány v dílně na základě získaných163 historických fotografií.164 Úlomky byly ještě na 

dílně vyrovnány do jedné roviny osazením do modelářské hlíny (obr. 77), na tuto rovinu 

byla patrně přichycena gáza165 - šlo tedy o jakýsi transfer v malém měřítku. Přímo na místě 

byl tento celek úlomků osazen do jedné roviny s okolní omítkou, a to za pomoci důmyslného 

systému z latí a skob připevněných do stěny.166  Ty zřejmě fungovaly na principu udržení 

tlaku na fragmentu a původní omítce v jedné rovině, dokud se fragment nepřilepí 

k podkladu. Spojovacím materiálem zde byla patrně sádra.167 Sádrou byly rovněž 

přichyceny (obtmeleny) okraje omítek, které zůstaly na stěně168. Na malbách byly dále 

vytmeleny hloubkové defekty, a to rozsáhlé po odpadlých kusech omítek, i menší (např. 

způsobené střepinami). Před tmelením byly z pod povrchu vyfoukány částice zpískovatělé 

omítky.169 Tmely, jimiž byly vyplněny hloubkové defekty, se při pozdějším restaurování 

ukázaly jako velmi tvrdé, na původní omítce velmi pevně lpěly.170 I zde tedy předpokládáme 

                                                 
161 Nejvíce fotografií uloženo ve sbírce fotografické dokumentace GnŘ NPÚ 
162 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. Emauzy – 

destrukce po náletu. Zprávy ze zajišťovacích prací, 1945. 
163 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. Zde uložen 

dokument o zapůjčení snímků před bombardováním za účelem sestavování úlomků (zapůjčeny 

fotografie Bellmanna (= Neuwirth) a Štence – uložené ve sbírce fotografické dokumentace GnŘ NPÚ 
164 Popisovaný postup záchranných prací byl odvozen z historických snímků uložených ve sbírce 

fotografické dokumentace GnŘ NPÚ 
165 Vyplývá z logiky věci, fotografiemi nepodloženo 
166 Vyplývá z foto, sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, inv.č. 33.613, bohužel snímek není 

z úseku pole 5 ani 6 
167 Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. 

BLAŽEJ, Jiří; KAŠPAROVÁ, Dagmar; SUKDOLÁKOVÁ, Milada. Gotické nástěnné malby 

v ambitu emauzského kláštera, pole č. 6 a 7, restaurátorská zpráva. 14. 9. 1963. 
168 Ibidem. 
169 Vyplývá z foto, GnŘ NPÚ 
170 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. ONDRÁČEK, 

Raimund. Příspěvek k řešení problematiky gotických nástěnných maleb v ambitu bývalého kláštera 

v Praze – Na Slovanech. 1963. 
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alespoň příměs sádry.171 Estetické provedení tmelů nebylo dokonalé, povrch tmelů 

přesahoval úroveň původní omítky a byl velmi nerovný v malých i velkých plochách. 

Použitými materiály se zákrok skutečně potvrdil jako urychlený a záchranný – nejpozději 

roku 1963 se s ním restaurátoři museli znovu vypořádat a mnoho z jeho prvků komplikovaně 

odstraňovat. 

O zpevňování barevné vrstvy, např. připevňování puchýřů a krakel, není zmínka 

v žádných zdrojích, které mluví o zajišťování v roce 1945. Je však pravděpodobné, že 

alespoň nějaký druh fixáže byl součástí prací – restaurátoři se později zmiňují o značném 

„rozpadu barevných vrstev“ vlivem zatékající vody z hašení požáru,172 takže je možné, že 

barevná vrstva degradovala již záhy po hašení. 

Co se týče zkoumaných polí č. 5 a 6, zde došlo ke ztrátě velkých ploch zejména ve 

spodních polovinách výjevů. Na obou polích je patrné, že omítka odpadla v místech, kde 

byla již předtím dlouhodobě popraskána a tedy oslabena (popraskáno bylo i odhalené zdivo, 

což nasvědčuje trvalým statickým problémům daných míst (viz srovnání obr. 73 a 76). Po 

odpadnutí se tedy zřejmě rozpadla na velmi malé části nebo zmizela pod sutinami, proto 

nebylo možné provést její znovuosazení jako v případě menších celistvých úlomků.  

Zajišťování maleb a osazení fragmentů se podařilo bez větších ztrát, ačkoliv někde ke 

ztrátám došlo.173 Místa, kde byly osazovány úlomky (viz výše), jsou dodnes zřejmá – týká 

se to zejména scény s muži nad Goliášem na poli 5 (např. viz obr. 106).174 Místy v okolí 

větších defektů omítka popraskala a rozdělila se na více menších ker, které však byly záhy 

přichyceny. Tato místa se dnes v malbě jeví jako praskliny (viz kapitola „Popis poškození“). 

Některé zajišťovací tmely z poválečného období zůstaly na malbě dodnes (pole č.5, více viz 

obr. 107). 

Během stavby, která kontinuálně probíhala od roku 1945, byl odstraněn beuronský nátěr 

z žebroví i z kleneb. Tehdy také došlo k odkrytí středověkého pásového dekoru pod 

malbami, který je dochován ve fragmentech pouze na jižní stěně. V soklových partiích byla 

do úrovně ornamentu osekána veškerá omítka. 

 

                                                 
171 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. ONDRÁČEK, 

Raimund. Emauzy – gotické nástěnné malby v křížové chodbě býv. kláštera. Příloha k teoretickému 

pojednání o malbách z prosince 1963. 1963. Též NPÚ ÚOP v Praze. BLAŽEJ, Jiří. Obraz č. 5 

klenební pole 5. Restaurátorský průzkum. Inv.č. 9961-15 RZ 94C. 1964. 
172 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva pole č. 6 a 7. 14. 9. 1963. 
173 Dle srovnání fotografií 1945 a 1957  
174 Dle srovnání fotografií 1945 a 1957 (obr. 76 a 78) 
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7.2.4. První etapa restaurátorských prací - 1957 

Po zajišťovacím zásahu v roce 1945 byly práce na malbách přerušeny – bylo nutné, aby 

zdivo i omítky dostatečně proschly,175 navíc se za prioritní považovalo stavební zajištění 

objektu a rekonstrukce klášterních budov. Až v roce 1957 byly k malbám opět povolání 

restaurátoři – to už byly malby opět v téměř havarijním stavu. Po roce 1945 byly malby 

vystaveny zvýšené vlhkosti, ta v kombinaci s probíhající stavbou působila jejich 

degradování. Celkové podmínky, v nichž malby přečkávaly, byly špatné - ambity sloužily 

během rekonstrukce kláštera jako skladiště stavebního materiálu, což s sebou neslo vysokou 

prašnost a celkově velmi nešetrný přístup ke stěnám těchto prostor.176 

 K malbám byl tentokrát povolán restaurátor Raimund Ondráček, který si na pomoc 

přizval kolegy Jiřího Blažeje a Františka Kotrbu.177 Všichni zde pak působili vždy 

s několikaletými odstupy po dobu následujících třiceti let. Rok 1957 byl jediným, kdy spolu 

na emauzských malbách pracovaly tyto osobnosti společně, pro příští restaurování maleb se 

tým rozdělil na jednotky: Jiří Blažej a jeho spolupracovníci; a Raimund Ondráček s 

Františkem Kotrbou (který se však pro nemoc přestal prací zúčastňovat). Pod některými 

dokumenty jsou podepsáni všichni tito restaurátoři, některá pole však dokumentoval Jiří 

Blažej zvlášť. Z toho vyplývá, že pro práce roku 1957 si v rámci týmu restaurátoři rozdělili 

jednotlivé úseky maleb a hmatatelnou práci prováděl každý na své části (viz zákres, obr. 

205).178 Tohoto roku pracoval Jiří Blažej na polích 1-3, 6-10, 14, 15, 16,179 Raimund 

Ondráček (s Františkem Kotrbou) pak zřejmě na polích ostatních (včetně pole 5).180 Takto 

přidělené úseky se s několika odchylkami udržely po všechny následující zásahy. Tehdy tedy 

vzniklo rozdělení polí mezi restaurátory, která jsou předmětem této práce – tedy pole 5 

Raimunda Ondráčka a pole 6 Jiřího Blažeje. 

                                                 
175 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. KOTRBA, 

František. Poznámky ke konzervaci gotických nástěnných maleb v ambitech emauzského kláštera. 

Nedatováno. 
176 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957 
177 Takto interpretuje Raimund Ondráček v NPÚ ÚOP v Praze. ONDRÁČEK, Raimund. Emauzy – 

nástěnné gotické malby v ambitu. Technologie – ošetření. Inv.č. RZ 179 573/07 1-3. 7. 1. 1989. 
178 Ibidem 
179 Dle svazků dokumentací v NPU Horoměřická a dle Faktury, 3.12.1957 
180 Samostatná dokumentace z tohoto roku k poli 5 (ani k ostatním restaurovaným Ondráčkem) nebyla 

nalezena. Úseky zde přidělené Ondráčkovi jsou odvozené z kontextu dle toho, které explicitně 

nerestauroval Blažej. Je možné, že došlo k rozdělení zbylých úseků ještě s Františkem Kotrbou. 

Informace o restaurátorském postupu jsou čerpány z dokumentace společné (souhrnné pro všechna 

restaurovaná pole), některá specifika jsou uvedena v dokumentaci k poli 6. 
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Zásah v roce 1957 byl opět koncipován jako zajišťovací, týkal se těch polí, která byla 

poškozena při bombardování v roce 1945. Zásah se nedotkl polí východního křídla, kde 

detonacemi odpadla barokní omítka (viz výše). Mimo zájem byla zatím ponechána také 

poškození, která bezprostředně nesouvisela s havarijním stavem (prozatím odložena tak byla 

otázka přemaleb, ztmavlých fixáží či nevhodných tmelů). Práce probíhaly od poloviny dubna 

do 2. prosince roku 1957.181 Započaly se průzkumem, při němž byly definovány jednotlivé 

typy poškození, jejich lokalizace a specifika.182 Na základě stavu byly malby rozděleny do 

čtyř skupin, podle toho, zda největším problémem byla oddělující se omítka, krakelovatění 

barevných vrstev a podobně. Často tak byly malby s obdobnou specifikací poškození 

situovány vedle sebe podle toho, co které křídlo ambitu nejvíce zasáhlo. Zkoumaná pole č. 

5 a 6 byla shodně zařazena do skupiny B, obecně popsané jako „ve vyšším stupni rozkladu“.  

Malby této skupiny se vyznačovaly rozkladem omítkové vrstvy, na základě toho 

postupně docházelo i k odpadávání barevných vrstev. V okolí prasklin se uvolňovaly kusy 

omítky.183 Barevná vrstva degradovala společně s omítkou tak, že se vzájemně směšovaly.  

Dále se na barevné vrstvě tvořily puchýře, v místech pastózních nánosů se uvolňovala 

v podobě tvrdých šupin. Na malbách se také podepsala probíhající stavba, při níž byl ambit 

využíván jako sklad. Spodní partie maleb (ornamentální pás) byly do hloubky omítky 

poškrábány, na povrchu maleb byl usazen vápenný a cementový prach. Jak již bylo uvedeno 

výše, hlavními příčinami těchto poškození byla vlhkost – při hašení v roce 1945 stékala po 

malbách proudem voda a prosycovala malby. Ty navíc měly otevřené defekty – o to 

jednodušeji se mohla voda dostat přímo dovnitř omítky.184 

Výše zmíněná poškození byla ošetřena. Nejohroženější detaily malby byly zajištěny, 

omítka hloubkově injektována a zpevňována. Odchlípnutá barevná vrstva byla připevněna 

k podkladu, práškující barevná vrstva zpevněna. Některá mechanická poškození byla 

vytmelena, povrch malby byl v několika fázích částečně očištěn. Tmely z roku 1945 byly 

prozatím ponechány (viz srovnání obr. 78 a 79). Ve spolupráci s technology proběhl 

materiálový průzkum, jehož cílem bylo vyvinout konzervační materiál pro nástěnnou malbu, 

který měl být testován v laboratoři i v ambitech (více o této emulzi viz poznámka za tabulkou 

                                                 
181 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957 
182 Ibidem 
183 Autorka práce se domnívá, že je možné, že na omítky mohla svými vlastnostmi negativně působit 

také sádra, která byla použita jako zajišťovací materiál v roce 1945 (vlivem vlhkosti mohlo např. 

docházet k rozdílné roztažnosti materiálů nebo migraci solí). 
184 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957 
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restaurování 1957 v textové příloze).185 Podrobný popis prací i s uvedenými materiály jsou 

v tabulkovém přehledu v textové příloze. 

Práce provedené tohoto roku byly při kolaudaci hodnoceny pozitivně, bylo dochováno 

více původní hmoty maleb, než se původně předpokládalo.186 Tohoto roku byla dále 

diskutována otázka vytápění ambitů s ohledem na malby, dále bylo prováděno měření 

teploty a vzdušné vlhkosti, aby tato data mohla být využita při následujících etapách 

restaurátorského zásahu.  

Zajímavostí z této etapy oprav je, že v rámci vědecké spolupráce se plánovala návštěva 

významného italského teoretika restaurování Cesare Brandiho.187 Ten údajně přislíbil 

návštěvu Prahy na jaro 1958, žádné další zmínky o ní však nejsou. 

 

Pole 5 – zásah 1957 

Pro toto pole neexistuje samostatná restaurátorská zpráva, zároveň z 

dostupných fotografií nelze vyjma vyčištění malby vyčíst žádné informace. K poli se tedy 

vztahuje tabulka, jejímž hlavním zdrojem je souhrnná dokumentace z restaurování roku 

1957, v níž je shrnuto restaurování všech polí.188 

 

Pole 6 – zásah 1957 

Na tomto poli pracoval patrně pouze Jiří Blažej, existuje pro něj samostatná 

dokumentace.189 Kromě toho pracoval na polích 1-3, 6-10, 14, 15, 16. Poškození jsou zde 

blíže specifikována, např. je uvedeno, že poškození barevné vrstvy a omítky práškovatěním 

je nejvýraznější v místech přírodních okrů. Uprostřed slunce byla vytvořena vzdutá hladina 

puchýřů – dle fotografie šlo o puchýře barevné vrstvy okrové přemalby.190 Tvrdé šupiny 

pastózních nánosů, zmíněné výše, se na poli 6 frekventovaně nacházely na postavě Madony. 

Pouze zmíněna je otázka přemaleb a fixáží – těmi se v tomto roce restaurátoři primárně 

nezabývali. Dle Blažeje se na malbě nacházelo stále mnoho přemaleb, a to přesto, že již byly 

                                                 
185 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957 
186 Kolaudační protokol. 2.12.1957. Přítomna poradní komise Státní památkové správy pro 

restaurování Emauzského cyklu: Doc. Dr. Friedl, doc. František Petr, doc. Jan Krofta (omluveni prof. 

Bohuslav Slánský a prof. Hacar). Další přítomni: Dr. Jiří Kostka, Josefík, Ing. Krýzl, Ing. Wachtl, 

Ludvík Losos, Dr. Vinter, Dr. Oliva Pechová (omluveni Dr. Šebek a doc. Dr. Blažíček) 
187 Ibidem 
188 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957 
189 Pro pole 5 nebyl adekvátní dokument z tohoto roku nalezen, lze na něj tedy vztáhnout informace 

ze souhrnné dokumentace: BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 

2.12.1957 
190 Fotografie k dokumentaci BLAŽEJ. Zpráva o stavu a restaurování. 19.10.1957 



76 

 

odstraněny191. Důkaz o již proběhlém snímání přemaleb na tomto poli však není znám 

(kromě toho, že ještě před rokem 1898 byl odstraněn nápis v latince uprostřed malby). Blažej 

se dále zmiňuje také o ztmavlých přemalbách a uvádí, že v konturách byli zcela přemalováni 

andělé okolo Madony - zde by se mohlo jednat o zásah bratra Pantaleona (viz výše).192 Celé 

pole překrývala ztmavlá fixáž, která společně s vrstvou prachu způsobovala tmavost díla. 

Postup restaurování je v principu shodný s obecným popisem výše. Ze snímků lze 

odvodit pouze očištění malby, další práce jsou zdokumentovány pouze v kusých textech 

dokumentací.  

 

7.2.5. Restaurování maleb v letech 1961 – 1963 

Přestože pokračování v restaurování maleb bylo plánováno záhy po zajišťovacím 

zásahu v roce 1957,193 trvalo ještě tři roky, než se přistoupilo k další etapě prací na malbách. 

Ta byla roku 1961 znovu zahájena společným návrhem na restaurování, kde Raimund 

Ondráček, Jiří Blažej i František Kotrba obecně formulovali další postup ve věci 

restaurování maleb.194 Tohoto postupu se formálně restaurátoři drželi během prvního roku, 

další postup byl od přidělování maleb jednotlivým restaurátorům až po technologické 

postupy značně chaotický. Až do roku 1963 jsou práce v dochovaných dokumentacích psány 

na osobu Raimunda Ondráčka a Františka Kotrby. Jiří Blažej se sice podílel na formulování 

návrhu na restaurování, sám ale na malbách v těchto dvou letech zřejmě nepracoval (jak 

nasvědčuje mimo jiné naznačená kritika fixáží pocházející z roku 1963).195 

V roce 1961 byl výchozí myšlenkou pro formulaci postupu fakt, že na každé světové 

straně ambitu převažuje na malbách jiný, specifický typ a stupeň poškození (v závislosti na 

tom, zda bylo křídlo poškozeno detonacemi, zatékáním, peky apod.).196 Každá strana ambitu 

tedy vyžadovala jiné techniky restaurování a přístup obecně. Proto bylo roku 1961 

rozhodnuto generálně ošetřit všech 22 polí ambitu (nepočítaly se části, které byly plošně 

                                                 
191 Uvádí Blažej v BLAŽEJ. Zpráva o stavu a restaurování. 19.10.1957. Neexistuje však důkaz, že by 

se zásah v roce 43-45 týkal pole 6, viz kapitola výše 
192 Jako důkaz uvádí fotografii v IR, k dispozici ve Sbírce fotografické dokumentace GnŘ NPÚ 

i.č.76165 
193 Kolaudační protokol. 2. 12. 1957 
194 Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 101, složka 119. 

BLAŽEJ, Jiří; KOTRBA, František; ONDRÁČEK, Raimund. Návrh na restaurování. 26.3.1961. 
195 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva pole č. 6 a 7. 14. 9. 1963. 
196 BLAŽEJ, KOTRBA, ONDRÁČEK. Návrh na restaurování. 26. 3. 1961 
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zničeny v roce 1945).197 Na každé světové straně pak bylo vybráno jedno pole, které bude 

následně definitivně komplexně restaurováno. Tak měla vzniknout referenční plocha pro 

každé křídlo ambitu, respektive pro každý specifický fenomén poškození. V jižním křídle se 

touto referenční plochou stalo právě pole 5, které restauroval v následujících letech Raimund 

Ondráček. Dalšími referenčními plochami byla pole č. 10 (na západní stěně), 16 (S stěna) a 

24198 (V stěna)199.  

Po generálním ošetření všech polí a zrestaurování referenčních ploch (to vše v roce 

1961) se plynule navázalo „konečným“ restaurováním dalších polí (o rozhodnutí 

restaurování těchto dalších polí nebyl nalezen žádný dokument, přesto se uskutečnilo). Roku 

1962 tak byla vedle zmíněných polí č. 5, 10, 16 a 24 zkolaudována zrestaurovaná pole č. 9 

a 17.200 I tyto práce byly prováděny restaurátorem Raimundem Ondráčkem, tentokrát již 

zřejmě bez spolupracovníka201.  

Roku 1963 byl týmem restaurátora Jiřího Blažeje (rozšířeným o Miladu Sukdolákovou 

a Dagmar Kašparovou) předložen průzkum a rozpočet k restaurování polí č. 6 a 7202. 

V sezóně toho roku byly práce na těchto polích také dokončeny (kromě finální úpravy 

velkých tmelů) a schváleny.203 

Téhož roku na podzim se situace okolo obou týmů začala vyhrocovat. Pokud zůstanou 

stranou blíže nestudované okolnosti možných negativních osobních vztahů,204 dokumenty je 

                                                 
197 V návrhu na restaurování (BLAŽEJ, KOTRBA, ONDRÁČEK. Návrh na restaurování. 26. 3. 1961) 

je uvedeno 22 polí, v následující dokumentaci pak 24 polí (ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva o 

první etapě restaurování. 19. 7. 1961). Celkový počet polí je 26. Obě čísla jsou tedy diskutabilní, 

protože je zvláštní, že by téhož roku proběhlo jak toto generální ošetření, tak i komplexní restaurování 

dalších čtyř polí (referenčních ploch, viz dále). Tato čtyři pole by pak během jednoho roku prošla 

dvojím restaurováním, při němž byly užity různé postupy. Protože neexistuje důkaz, že tomu tak 

nebylo, je v tomto textu (i v zákresu) počítáno s tím, že vybraná pole byla během roku restaurována 

dvakrát. 
198 V prvních dokumentacích zmiňuje Ondráček namísto čísla 24 číslo 21. Jde však patrně o chybu – 

záměnu čísla klenby (21) s číslem obrazového pole (24). Této záměně nasvědčují všechny pozdější 

dokumenty i pojmenování některých výjevů v dokumentacích. V této práci nadále pro toto pole 

použito číslo 24. 
199 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 18. 12. 1961 
200 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. Zápis 

z kolaudační prohlídky. 21.12.1962. 
201 Během roku 1962 přestal s Ondráčkem pro nemoc spolupracovat František Kotrba (čemuž jsou 

později také přisuzovány výsledky Ondráčkovy práce) 
202 Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. 

Rozpočet, gotická nástěnná malba – pole 6. 5. 2. 1963. 
203 Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. 

Zpráva o prohlídce restaurátorského díla. 16. 9. 1963. 
204 Související např. s konfrontací politické příslušnosti Raimunda Ondráčka (ústní sdělení Josefa 

Čobana a Pera Skalického) 
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doloženo jednání z října, na němž se zúčastnění shodli na první kritice práce Raimunda 

Ondráčka.205 Ta opravdu patrně souvisela s příchodem Jiřího Blažeje a pozitivním 

výsledkem jeho práce v porovnání Ondráčkových dosavadních výsledků. Do té doby nebyla 

vůči Ondráčkovi vznesena žádná kritika (nebo minimálně není oficiálně zdokumentována). 

V rámci tohoto jednání byly schváleny výsledky Blažejovy práce na polích 6 a 7, jakož i 

předložená restaurátorská dokumentace. Naproti tomu kritika vůči Ondráčkovi byla vedena 

jak proti jím odvedené práci, tak i proti restaurátorské dokumentaci, která byla navíc 

odevzdána se zpožděním a jen některým orgánům. Stran dokumentace byla vyčítána 

zejména absence podstatných informací o průzkumu (např. lokalizace přemaleb včetně 

argumentace) i o postupu (kusé informace o použitých materiálech). Postup byl zkritizován 

téměř celý, od neodstraňování tmelů a technického provedení tmelů nových, přes 

nekoncepční snímání některých přemaleb až po necitlivou retuš.206 Dle zúčastněných 

Ondráčkově vizitce nepomohl ani jeho obsáhlý teoretický rozbor maleb,207 který se 

následujícího roku stal terčem další kritiky, tentokrát od teoretika umění Josefa Krásy.208  

Při jednání v roce 1963 se zúčastněné osoby shodly na tom, že současný stav okolo 

maleb (a tím patrně není myšlena jen matérie maleb, ale celý koloběh vztahů) je natolik 

vážný, že je potřeba jmenovat rozšířenou fundovanou komisi,209  která by schvalovala další 

kroky.210 Spory a jednání vyústily v to, že roku 1964 provedl Jiří Blažej znovu průzkum na 

poli 5,211 které bylo dosud zrestaurováno (tzv. finálně) Raimundem Ondráčkem. Touto revizí 

Ondráčkovy práce Blažejem bylo patrně na příštích dvacet let ukončeno působení Raimunda 

Ondráčka na emauzských malbách.212 Ve výsledku tedy zrestauroval pole č. 5, 9, 10, 16, 17, 

24; ostatní pole restauroval v následujících letech tým Jiřího Blažeje. V reakci na spor 

                                                 
205 12.10.1963 Zápis z jednání 
206 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. Zápis z jednání 

o nástěnných malbách emauzského ambitu. 12. 10. 1963. 
207 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. Též: ONDRÁČEK, Příspěvek k řešení 

problematiky. 1963. 
208 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. KRÁSA, Josef. 

Vyjádření k „příspěvku k řešení problematiky gotických nástěnných maleb v ambitu bývalého 

kláštera v Praze – Na Slovanech. 23. 3. 1964. 
209 Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. 

Zpráva o prohlídce restaurátorského díla. Emauzské ambity pole č. 6 a 7. 15. 11. 1963. Přítomni: 

Hubert Ječný, Jan Krofta, Karel Stejskal, Bohuslav Slánský, Oliva Pechová, Ludvík Losos, Jaroslav 

Alt, Berger, (Pěšina omluven). Složení usnesené komise: Dr. Josef Krása, prof. Bohuslav Slánský, Dr. 

Oliva Pechová, Ludvík Losos, Jiří Blažej, Milada Sukdoláková, Dagmar Kašparová 
210 Zápis z jednání, 12. 10. 1963 
211 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
212 Na zbylých polích zrestaurovaných Ondráčkem byly prováděny průzkumu v průběhu 60. let, 

v souvislosti s postupným průzkumem a restaurováním celého ambitu. 
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obvinil roku 1966 Ondráček tým okolo Blažeje, že na jimi zrestaurovaných úsecích je 

„barevná vrstva poleptána žíravinami“.213 Komise se však evidentně přikláněla k Blažejově 

straně, když Ondráčkovo obvinění považovala za nepodložené. Po zrestaurování všech polí 

byla naplánována také konečná revize Ondráčkových úseků,214 ta se však zřejmě 

neuskutečnila (alespoň nikoliv na poli 5).215 

I přesto, že byly malby znovu revidovány v 70. i 80. letech, je současný stav maleb a 

jejich vizuální nehomogennost vlastně výsledkem sporů ze 60. let, kdy bylo dopuštěno, že 

na cyklu budou prezentovány dvě různé koncepce od dvou různých restaurátorských 

osobností. 

 

 1961 - první etapa prací – generální ošetření všech polí 

Co se týče stavu maleb v počátku 60. let, byl opět špatný po technické i estetické stránce. 

Od roku 1957 opět pokračovaly stavební práce, což bylo spojeno s vysokou prašností, 

mechanickými poškozeními a také opětovným provlhčováním zdiva a omítek (zřejmě je 

myšleno při stavebních pracích). Na omítky dále působila vlhkost kondenzační.216  Na každé 

světové straně byl charakterizován specifický typ poškození – ve východním křídle to byly 

zejména mechanické peky z období baroka, sever a západ se vyznačoval „organickými 

poškozeními“, jižní křídlo (tedy i pole 5 a 6) bylo zasaženo nejvýraznějšími přemalbami 

z minulosti a velkými ztrátami detailů.217 

V roce 1961 tedy nejprve proběhlo generální ošetření všech maleb.218 Nejvíce práce 

bylo v severním a západním křídle, kde byly malby silně poškozeny stavebním prachem, 

který se usadil v hloubkových defektech a rozrušené omítce. Ošetření se skládalo z očištění 

maleb od nánosů prachu, injektáže, konzervace a fixáže barevné vrstvy.219 Malby byly 

zakonzervovány tak, aby bez vnější příčiny nenastalo přirozeným procesem žádné 

nebezpečí.220 Přesný postup a použité materiály jsou vypsány v tabulce restaurování (textová 

                                                 
213 Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 161, složka 39. 

Výpis ze zápisu z jednání široké odborné komise ve věci restaurování nástěnných maleb v ambitu 

emauzského kláštera. 7. 4. 1966. K odstraňování přemaleb Blažejem viz diskuse v závěru 
214 Zápis z jednání, 12. 10. 1963 
215 Neexistuje k tomu žádná dokumentace, také současný stav pole 5 by tomu neodpovídal. 
216 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva o první etapě restaurování. 19. 7. 1961 
217 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 
218 Tedy 24 polí, z celkového počtu 26 se dvě nepočítaly kvůli fragmentárnímu dochování. Zřejmě šlo 

o pole 21 a 23, viz zákres 
219 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva o první etapě restaurování. 19. 7. 1961 
220 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 
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příloha). V každém křídle ambitu bylo také provedeno pokusné čištění, aby mohla být 

stanovena metodika pro definitivní restaurování v jednotlivých traktech.221 

V roce 1961 prošlo tímto ošetřením také pole 6. Pole 5 bylo mezi referenčními 

plochami, přesto v žádné zprávě o generálním ošetření není zmíněno, že by tyto plochy 

generálním ošetřením neprošly (tomu nasvědčuje také explicitně uvedené číslo 24 polí).222 

Je tedy možné, že pole 5 a ostatní referenční plochy byly ošetřeny dvakrát těsně po sobě. 

 

 1961 - restaurování referenčních ploch – vč. pole 5 

Následné restaurování referenčních ploch (tedy polí 5, 10, 16, 24) bylo rozsáhlejší, dle 

pozdějších dokumentů zde pracoval již jen Raimund Ondráček, z počátku ještě s Františkem 

Kotrbou.223 Zákroku předcházel sondážní průzkum každého ze čtyř polí, v rámci něho byly 

také rozlišovány vrstvy přemaleb od gotických originálů („mechanickými, chemickými a 

fyzikálními metodami“).224 

Konkrétně 5. pole bylo poškozeno zejména odpadnutím velké části omítky s malbou 

v roce 1945 a dále nesoudržností omítky s podkladem. Povrch malby byl zčernalý od starých 

fixáží. 

Restaurování zřejmě předcházel stejný postup jako u všech ostatních polí při tzv. 

generálním ošetření. Dle dokumentace a záměru ubyly dále upraveny225 či zcela 

odstraněny226 některé rušivé tmely z roku 1945 a nahrazeny novými (na dnešním stavu je 

nicméně patrné, že zde mnoho těchto doplňků zůstalo, údajně kvůli bezpečnosti okolní 

původní omítky.227 Jejich přítomnost i nevhodný povrch potvrzuje v roce 1964 i Jiří 

Blažej228). Dále byly definitivně zpevněny malby – v omítce i v barevné ploše. Došlo také 

na sejmutí některých přemaleb a fixáží. Hloubkové defekty a praskliny byly vytmeleny. 

Závěrečná retuš byla provedena pouze na tmelech,229 tón retuše se dle dokumentace držel 

odstínu intonaca, případně podmalby, čímž byly malby opticky sjednoceny a svítivost tmelů 

omezena. Na poli 5 byla retuš údajně provedena jiným způsobem než na ostatních 

                                                 
221 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva o první etapě restaurování. 19. 7. 1961 
222 Ibidem 
223 Zápis z kolaudační prohlídky. 21. 12. 1962, zde již byla za nemocného Kotrbu přítomna Kotrbová. 
224 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 
225 Ibidem 
226 BLAŽEJ, KOTRBA, ONDRÁČEK. Návrh na restaurování. 26. 3. 1961 
227 ONDRÁČEK, Příspěvek k řešení problematiky. 1963. 
228 BLAŽEJ, Pole 5. 1964 
229 ONDRÁČEK, Záznam o restaurování. 11. 8. 1963. Mimo tmely však byla provedena např. na 

Ježíškovi – dnes svítivě žluté retuše 
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plochách.230 Následovala ochranná fixáž. K postupu a použitým materiálům se podrobněji 

opět vztahuje tabulka v textové příloze. 

K poli 5 se v roce 1964 vrátil Jiří Blažej, který zde na základě jednání z roku 1963231 

provedl znovu průzkum, respektive kontrolu práce po Raimundu Ondráčkovi.232 Blažej zde 

nalezl tmely z nedávného Ondráčkova zásahu z let 1961-62, které praskaly a oddělovaly se 

od podkladu. Také údajně zbroušené tmely z roku 1945 měly stále velmi nevhodnou 

strukturu, která je na malbě k vidění dodnes. Za nevhodnou považoval také retuš tmelů, 

kterou přičetl celkově špatné barevnostní koncepci zásahu. Blažej dále detailně definoval a 

lokalizoval jednotlivé přemalby (viz tabulky přemaleb, obrazová příloha), mimo jiné za 

pomoci odebraných stratigrafických vzorků (jejich popis viz chemicko-technologický 

průzkum). 

 

 1963 – restaurování pole 6 

Jak již bylo zmíněno, pole 6 restauroval roku 1963 Jiří Blažej, který pracoval v týmu 

ještě s Miladou Sukdolákovou a Dagmar Kašparovou. Restaurování tohoto pole proběhlo 

společně s polem 7, a přístupem bylo evidentně zcela nezávislé na práci, kterou na ostatních 

polích do té doby prováděl Raimund Ondráček. Nejprve byl proveden průzkum zaměřující 

se na stav malby, původní techniku i vrstvy přemaleb,233 ten však byl intenzivně doplňován 

i během restaurování. 

Malba byla ve stavu po druhém zajišťování v roce 1957 a generálním ošetření v roce 

1961. Omítka byla kvůli trvající vlhkosti (viz výše) velmi sypká, obě její vrstvy se od sebe 

uvolňovaly. Ze stejné příčiny se také sádrové tmely z roku 1945 uvolňovaly od podkladu a 

praskaly. Povrch malby byl pokryt fixážemi a četnými přemalbami (jejich lokalizace viz 

kapitola tabulky přemaleb). Další poškození, jako zčernání některých pigmentů či 

kontaminace originálu přemalbami byla způsobena chemickými vlivy. 

Kvůli nevhodnému složení i špatnému stavu byly nejprve odstraněny všechny tmely 

z roku 1945 (oproti poli 5, kde jich velká část byla ponechána). Přitom se zároveň zjistilo, 

že v roce 1945 byly špatně osazeny některé úlomky, došlo tedy k jejich přeosazení.234 

                                                 
230 Zápis z kolaudační prohlídky. 21. 12. 1962. V použitých dokumentech není důvod této rozdílnosti 

uveden. 
231 Zápis z jednání, 12. 10. 1963 
232 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
233 BLAŽEJ, Zpráva o průzkumu polí 6 a 7. 7. 6. 1963 
234 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva pole č. 6 a 7. 14. 9. 1963. Na poli 6 z fotografií neidentifikováno, 

zmínka se možná týká pole 7. 
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V rámci konzervace originálu pak byla prosycením zpevněna struktura omítky a vyplněny 

dutiny. To probíhalo pomocí otvorů, které vznikly odstraněním všech tmelů z roku 1945.235 

Dále musela být již při tomto zásahu sejmuta nevhodná (zřejmě příliš silná) fixáž, která 

přitom pocházela z let 1961-1962.236 Malba byla vyčištěna povrchově i chemicky – byly 

odstraněny vrstvy fixáží a téměř všechny přemalby.237 Byly provedeny nové tmely, které 

byly zceleny závěrečnou retuší. Drobnější tmely byly pojaty lokální retuší, větší byly 

ponechány v monotónním světlém odstínu (v dokumentaci je charakterizován jako tón 

omítky, ve skutečnosti je však o poznání světlejší). V době vzniku těchto tmelů se počítalo 

s případnou závěrečnou barevnou úpravou v budoucnu,238 k té však již evidentně nedošlo. 

Na závěr byla malba fixována – fixáž měla malbě změnou indexu lomu „navrátit barevnou 

intenzitu“.239 Podrobnosti o postupech a použitých materiálech jsou shrnuty v tabulce 

v textové příloze. 

 

7.2.6. Restaurování maleb v letech 1964 – 1968 

Na zbytku maleb pracoval od roku 1963 do roku 1968 pouze Jiří Blažej s kolegyněmi. 

Malby východního křídla (převážně s pekovanými omítkami), které byly restaurovány jako 

poslední, restaurovaly dokonce pouze Milada Sukdoláková a Dagmar Kašparová.  

Pole 5 nebylo po Ondráčkově zásahu a Blažejově novém průzkumu zřejmě nijak 

opravováno.240 Lze předpokládat, že obdobně na tom jsou i ostatní pole, na kterých původně 

pracoval Raimund Ondráček.  

V souvislosti s provedenými restaurátorskými zásahy byla v roce 1964 měřena teplota 

a vlhkost,241 v roce 1965 byly odebrány vzorky kvůli analýze chloridových iontů242. Jedním 

z jejich možných původců byl právě restaurátorský zásah – respektive zanesení cizorodého 

materiálu do maleb (z dokumentu lze konkrétně cítit opětovné osočování Raimunda 

                                                 
235 Ibidem. Též viditelné na obr. 88 
236 Ibidem 
237 Blažej v dokumentaci konstatoval ne stoprocentní úspěšnost v odstraňování druhotných vrstev 

kvůli jejich propojení s podkladem. 
238 Zpráva o prohlídce polí 6 a 7. 16. 9. 1963 
239 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva. 14. 9. 1963 
240 Dokumenty tvrdící o tomto tématu opak nebyly nalezeny 
241 NPÚ ÚOP v Praze. BLAŽEJ, Jiří; KAŠPAROVÁ, Dagmar; SUKDOLÁKOVÁ, Milada. Souhrnná 

restaurátorská zpráva o první etapě prací, které byly provedeny v roce 1964. Inv.č. 9961-15 RZ 94C. 

2.12.1964. 
242 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. Zápis 

z pravidelné schůzky členů užší komise pro sledování otázek restaurování maleb v Emauzích, konané 

dne 10. 3. 65. 11. 3. 1965. 
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Ondráčka z použití drsných a chemicky kontaminujících materiálů). Tato teze však nebyla 

prokázána.243 

Rokem 1968 skončila éra dosud zřejmě největšího restaurátorského zákroku na 

malbách. Ty však byly dále vystavovány výrazným negativním vlivům, zejména kvůli 

užívání prostor Československou Akademií věd. Dělo se tak neustále i přes předchozí 

značnou investici státních prostředků do obnovy maleb. Ještě během restaurování roku 1966 

kritizoval právě tento stav historik umění Josef Krása. Akademie ambity využívala jako 

skladiště a frekventovaný průchozí prostor, dále zde byl využíván nevodný způsob topení, 

který zvyšoval prašnost v chodbě. 244  Výsledek Krásovy kritiky se však dostavil až v 70. 

letech. 

 

7.2.7. Údržba maleb v 70. letech 

V roce 1976 byl tým Jiřího Blažeje pozván ke shlédnutí a revizi maleb zrestaurovaných 

v 60. letech. Předmětem revize byla pouze ta pole, která ve výsledku restaurovala tato 

skupina (tedy všechna vyjma polí 5, 9, 10, 16, 17, 24).245 Ze zkoumaných polí bylo tedy pole 

6 revidováno, pole 5 (alespoň dle nalezených dokumentů) nikoliv. 

Po více než deseti letech byly malby znovu zaneseny silnou vrstvou prachu, který se 

držel zejména na nerovnostech omítky a jiných vystouplých architektonických částech. Toto 

silné znečištění bylo způsobeno podlahovým topením v kombinaci s dlažbou hrubé 

struktury, na níž se usazoval prach. Na otázku vhodného provedení topení již restaurátoři 

upozorňovali v době jeho zavádění.246 později se ke kritice připojil také Josef Krása. Malby 

byly dále poškozeny drobnými mechanickými poškozeními způsobenými patrně stálým 

provozem v ambitech. Některé statické trhliny v omítkách byly rozestoupeny, drobně 

popraskaly také větší plochy omítek nanesené zedníky. Jinak byly malby beze změn.247 

                                                 
243 Výsledky tohoto měření viz dokument Zápis ze schůzky, chloridové ionty. 11. 3. 1965 
244 Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 161, složka 39. 

KRÁSA, Josef. Kritika stavu adresovaná akademiku Františku Šormovi. 15. 4. 1966.  

Autor konkrétně kritizuje nevhodné využití a průchodnost prostor, využívání ambitů pro skladiště, 

nevhodnost podlahového topení, nevůli Akademie věd provést změny i přes urgence apod.  
245 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. BLAŽEJ, Jiří; 

KAŠPAROVÁ, Dagmar; SUKDOLÁKOVÁ, Milada. Gotické nástěnné malby ze 14. století v ambitu 

bývalého kláštera Na Slovanech. Restaurátorská dokumentace. 15. 3. 1976. 
246 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957. Též:  KRÁSA, 

Kritika stavu. 15. 4. 1966 
247 BLAŽEJ, Restaurátorská dokumentace. 15. 3. 1976 
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Restaurátoři provedli zejména čištění maleb, dále drobné tmelení a neutrální retuš 

nových tmelů. Stran čištění upozornili na problematiku hrubé struktury dlažby, která byla 

společně s podlahovým topením příčinou vysoké prašnosti. V rámci zachování maleb, 

kterým škodí příliš časté čištění, požadovali v tomto ohledu změnu (dnes je prašnost 

regulována způsobem čištění podlah na vlhko). Další požadavek byl vznesen na přesun 

hlavního vchodu, čímž by byla výrazně zredukována frekvence užívání chodby pro průchod 

(docíleno dnešní varianty). 

 

7.2.8. Údržba maleb v 80. letech 

Roku 1988 provedl tým Jiřího Blažeje revizi totožných úseků jako v 70. letech.248 

Tentýž rok zrevidoval svá pole i Raimund Ondráček, tentokrát ve spolupráci s Jiřím a Janem 

Živným.249 

Úsek Jiřího Blažeje (tedy včetně pole 6) je charakterizován obdobně jako o deset let 

dříve. Povrch maleb byl pokryt prachem, zčernalými pavučinami a sazemi, malby byly 

drobně mechanicky poškozeny kvůli provozu v ambitech, statické trhliny se stále 

pohybovaly, k čemuž možná přispěla i stavba metra.250 Restaurátoři malby očistili, nejprve 

nahrubo, následně jemněji za použití chleba. Mokrou cestou pak byly očištěny plochy 

omítek v pásu pod malbami. Mechanická poškození byla vytmelena a tmely vyretušovány. 

Další drobná retuš byla provedena v místech, kde byla čištěním narušena snadno snímatelná 

retuš původní. Podobně jako před deseti lety, i tentokrát restaurátoři doporučili provozovateli 

opatření, která měla zpomalit poškozování maleb. Mezi nimi byl zákaz kouření v ambitech 

a častější úklid podlahy a stěn s okny, kde se rychle usazoval prach.251 

Zřejmě s podobným účelem proběhla také revize polí Raimunda Ondráčka (tedy pole 5, 

9, 10, 16, 17, 24).252 Poškození byla patrně obdobná jako u ostatních polí, restaurátoři zvolili 

stejný způsob ošetření, respektive čištění jako při původním restaurování. Kromě suché cesty 

čištění bylo užito čištění tekutým saponem. Restaurátoři zmínili, že postup bude možné 

                                                 
248 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva. 1988 
249 ONDRÁČEK, Zpráva o ošetření. 8. 12. 1989 
250 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva. 1988 
251 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva. 1988 
252 V dokumentaci ONDRÁČEK, Zpráva o ošetření. 8. 12. 1989 zmíněna jiná čísla polí: 5, 10, 14, 15, 

17, 18. Některá z těchto polí však roku 1988 ošetřoval dle dokumentace Jiří Blažej (stejně jako do té 

doby). Na jedné ze stran tedy patrně vznikla chyba, patrně na straně Ondráčka. Je totiž 

nepravděpodobné, že by rozdělení polí tohoto roku bylo náhle jiné než doposud. 
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opakovat i v budoucnu. Z kontextu je jasné, že pro ně stávající podoba zrestaurovaných 

maleb stále nebyla definitivní.253 

Oba zásahy jsou shrnuty v tabulkách zásahů v textové příloze. 

 

7.2.9. Zásahy na malbách ve 21. století 

Kubínová uvádí, že poslední zásah na malbách provedl v roce 2002.254 Jí jmenovaná 

restaurátorka Petra Eisnerová však podle svých slov nepracovala přímo na malbách 

emauzského cyklu,ale pouze na jiných malbách v rámci kláštera, v ambitu pak na klenbě.255 

 

7.2.10. Restaurátorské průzkumy maleb ve 20. a 21. století 

Následující kapitola čerpá pouze z dokumentů týkajících se polí 5 a 6, případně ze zpráv 

a dokumentů, které se týkají souhrnně celého cyklu (pokud není v textu uvedeno jinak). Je 

tak možné, že k ostatním malbám se vztahují průzkumy podrobnější, jejich rešerše ale nebyla 

provedena. 

Jak bylo uvedeno v umělecko-historickém průzkumu, první vědecký průzkum na 

malbách Emauzského cyklu proběhl v roce 1937 (není jasné, kterých polí se týkal). Průzkum 

provedl Maxmilián Duchek, jeho výstupem byl rozpočet k opravě maleb.256 Po této opravě, 

která se patrně týkala polí 12-15 (viz výše) byly v roce 1945 tyto malby zdokumentovány 

v denním světle a UV a IR fotografiemi.257  

Po destrukci maleb v únoru 1945 byla pořízena fotodokumentace celků i detailů všech 

maleb ambitu.258 

                                                 
253 ONDRÁČEK, Technologie. 1989. Též: ONDRÁČEK, Zpráva o ošetření. 8. 12. 1989 
254 KUBÍNOVÁ, 2012. S. 19 
255 Informace získána od restaurátorsky Petry Eisnerové formou sms zprávy adresované Zuzaně 

Wichterlové. 
256 ZAHRADNÍK, 1985. s. 109 
257 Dostupné na GnŘ NPU, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv 
258 O průběhu této fotodokumentace existuje dokument s podrobnými denními záznamy. Uloženo 

v GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. 

Neinventarizováno. Fotografie po destrukci uloženy ve sbírce fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, 

některé také ve fotosbírce UDU AVČR 
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Další průzkumy byly provedeny až v roce 1957, jejich cílem bylo zejména určení stavu 

všech maleb.259 Součástí těchto průzkumů bylo měření teploty a vlhkosti v ambitu i blíže 

nespecifikované chemické zkoušky a rozbory.260  

V roce 1961 proběhl průzkum všech polí s podobným cílem, v rámci tohoto průzkumu 

byl stanoven postup pro následující roky.261 Na vybraných referenčních plochách (viz 

restaurování referenčních ploch) následně proběhlo restaurování (prováděl Raimund 

Ondráček). Mezi těmit plochami bylo také pole 5. Během zásahu byly shromážděny 

poznatky o poškození, přemalbách, původní technice apod., které autor následně shrnul do 

několika dokumentů.262 Některé informace jsou dle autorova tvrzení podloženy 

mikroanalýzami nebo vzorky, zpravidla však nepíše, které z uvedených informací to jsou 

(takže při čtení textu často nevíme, zda ta konkrétní informace vyplývá z vědecké analýzy 

nebo autorova subjektivního přesvědčení, informace ve výsledku nemusejí mít výpovědní 

hodnotu).  

Další průzkumy prováděl už výhradně Jiří Blažej a jeho tým. Začal na polích jižní stěny 

(pole 6 a 7), kde průzkum dokonce předcházel restaurování.263 Zde údajně Blažej využíval 

sondáž do barevných vrstev a také odběr vzorků.264 U řady fenoménů jsou zde jako zdroj 

uvedeny mikrochemické zkoušky (detaily o provedených zkouškách nebyly nalezeny). Další 

informace z průzkumů v těchto místech už jsou shrnuty v restaurátorské zprávě,265 průzkum 

tedy patrně pokračoval v průběhu restaurátorského zásahu.  

Obecné poznatky z průzkumu více polí (jejichž rozsah není jasný) jsou shrnuty v dalším 

textu z roku 1964.266 Zde se v závěrech z průzkumu autor odkazuje na odebrané vzorky, 

konkrétněji je však nedefinuje, není ani zmíněno, ke kterým polím se jednotlivé vzorky 

odkazují.  Téhož roku byl Jiřím Blažejem proveden průzkum Ondráčkem již 

zrestaurovaného pole 5, v rámci kterého byly podrobně stratigraficky sepsány analyzované 

                                                 
259 BLAŽEJ. Zpráva o stavu a restaurování. 19.10.1957. Též: BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. 

Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957 
260 Příloha k faktuře. 3. 12. 1957. Patrně šlo o zkoušky materiálů zmiňované v BLAŽEJ, KOTRBA, 

ONDRÁČEK. 2.12.1957 
261 BLAŽEJ, KOTRBA, ONDRÁČEK. Návrh na restaurování. 26. 3. 1961 
262 Např. restaurátorská zpráva z 30.11.1961 (pole 5, 10, 16, 24); restaurátorská zpráva z 18.12.1961 

(pole 5); restaurátorská zpráva z 11.8.1963 (pole 5, 9, 10, 16, 17, 14); a zejména dva Ondráčkovy 

obsáhlé dokumenty z roku 1963 Příspěvek k řešení problematiky gotických nástěnných maleb a 

Příloha k teoretickému pojednání o malbách. 
263 BLAŽEJ, Zpráva o průzkumu polí 6 a 7. 7. 6. 1963 
264 BLAŽEJ, 1966 
265 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva pole č. 6 a 7. 14. 9. 1963. 
266 BLAŽEJ, Souhrnná restaurátorská zpráva. 2. 12. 1964 



87 

 

vzorky z malby.267 K poli 6 takto podrobný paralelní dokument neexistuje, k některým 

ostatním polím ano.268 Tato kontrolní zpráva z pole 5 je tedy jedinou ze zkoumaných polí 5 

a 6, kde jsou podrobně popsány vzorky (shrnuty jsou v kapitole chemicko-technologický 

průzkum).  

Dalším technologickým průzkumem je dále analýza chloridových iontů provedená roku 

1965, dva vzorky této analýzy se týkaly také pole 6.269 

Dle textů k poli 5 a 6 byly součástí mnoha zpráv také dokumenty odkazující se 

k mikronábrusům, dnes však nejsou součástí těchto svazků.270 

Pro dnešní účel průzkumu pole 5 a 6 splňují roli provedeného průzkumu jak uvedené 

dokumentace, tak ale i například zápisy z kontrolních dnů či jiné texty a dokumenty, které 

některé postřehy o malbách shrnují. Důležitými „průzkumovými zprávami“ jsou také 

fotografické záznamy celků i z průběhu restaurování. Informace o proběhlých chemicko-

technologických průzkumech jsou shrnuty v kapitole chemicko-technologické průzkumy. 

Informace z uvedených průzkumů, které se týkají původní techniky, jsou shrnuty v kapitole 

původní realizace. Čerpáno je z nich zejména z toho důvodu, že oproti tomuto průzkumu 

byly invazivní. 

V potaz je brán také nejnovější laboratorní průzkum, který se týkal maleb v severním 

křídle ambitu.271 Materiálně i technologicky se tamní malby sice mohou lišit od pole 5 a 6, 

o tento průzkum se však lze opřít z toho důvodu, že využívá moderní technologie a vzorky 

jsou pečlivě obrazově zdokumentovány. 

 

7.2.11. Otázka přemaleb při restaurátorských zásazích v 60. letech 

Otázka přemaleb začala být řešena již při restaurátorském zásahu ve 40. letech v 

západním a severním křídle. Zmínky o jejich odstraňování jsou však velmi obecné,272 údajně 

docházelo k odstraňování jen některých vrstev na jen některých polích.273 Podrobněji se 

přemalbami začali zabývat až restaurátoři počátkem 60. let, naznačena je také spolupráce 

                                                 
267 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
268 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, 

neinventarizované zprávy k polím 1-25, vznik datovaných zpráv je mezi lety 1963 a 1968. 
269 Zápis ze schůzky, chloridové ionty. 11. 3. 1965 
270 Např. dokumenty ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. nebo BLAŽEJ, Souhrnná 

restaurátorská zpráva. 2. 12. 1964 
271 NPÚ ÚOP v Praze. ZAMRAZILOVÁ, Lenka. Laboratorní průzkum, Výjevy z cyklu nástěnných 

maleb v ambitu Emauzského kláštera. Inv.č. M2015. 2015. 
272 KROFTA, 1956 
273 BLAŽEJ, 1966 
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s vědeckými institucemi a technology.274 Ve výsledku se oba hlavní restaurátoři sice pokusili 

jednotlivé vrstvy přemaleb datovat, stoprocentní výsledek však neexistuje. 

Restaurátoři prováděli mechanické i chemické zkoušky materiálů275, byly také 

odebírány stratigrafické vzorky (k vzorkům na poli 5 viz chemicko-technologický průzkum). 

Stratigrafie vrstev byla ovšem na některých polích narušena, např. právě při zásahu ve 40. 

letech, proto se restaurátoři nemohli stoprocentně spoléhat ani na tuto cestu.276 Častou 

metodou se stala také sondáž do jednotlivých vrstev přímo v malbě. S rezervou lze 

konstatovat, že se velmi výrazným nástrojem pro definici přemaleb stala ve výsledku vlastní 

intuice restaurátorů při sondáži (či rovnou odstraňování) přemaleb. 

Pro definici přemaleb byl důležitý mj. vzhled barevné vrstvy a způsob jejího 

nanesení277, případně stínování v tvaru. Jiří Blažej sám konstatoval, že rozeznání přemaleb 

od originálů nebylo obtížné, komplikovanější však zůstala jejich datace.278 Výraznými a 

četnými přemalbami se vyznačovala právě jižní stěna, jejíž součástí jsou také pole 5 a 6.279  

Výsledná koncepce odstraňování přemaleb byla na obou polích různá. Právě v této 

koncepci tak zřejmě tkví dnes zcela rozdílný celkový dojem z obou maleb. 

Typy přemaleb tak, jak je shrnuli restaurátoři, jsou vyjmenovány v kapitole Přemalby. 

Odstraněným a neodstraněným přemalbám se i s obrazovým srovnáním dále věnuje 

obrazová příloha. 

 

 Pole 5 

Na poli 5 se dnes nachází přemalby ve větší míře než na poli 6. Raimund Ondráček zde 

zběžně definoval lokalizace přemaleb, ovšem bez jejich podrobnějšího popisu (např. barvy, 

struktury). Následně se pustil do odstraňování,280  při kolaudaci maleb v roce 1962 prohlásil, 

že odstranil všechny přemalby.281 To se však evidentně neshodovalo se skutečností, v 

jednotlivých zprávách pak dochází k výčtu odstraněných a neodstraněných přemaleb, 

přičemž se tvrzení ve zprávách vzájemně liší nebo vylučují.  

                                                 
274 BLAŽEJ, KOTRBA, ONDRÁČEK. Návrh na restaurování. 26. 3. 1961 
275 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 
276 BLAŽEJ, 1966 
277 Ibidem 
278 Ibidem 
279 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 
280 ONDRÁČEK, Záznam o restaurování. 11. 8. 1963. 
281 Zápis z kolaudační prohlídky. 21.12.1962  
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Po oficiální kritice Ondráčkovy práce v roce 1964 zde některé Ondráčkovy výroky o 

přemalbách poopravil Jiří Blažej, který zjistil, že řada přemaleb zůstala na svém místě, 

přestože Ondráček tvrdil jejich odstranění.282 V tomto stavu zůstalo pole 5 dodnes. 

V jedné z dokumentací Ondráček objasňuje svou koncepci odstraňování přemaleb. Jako 

jeden z důvodů, proč nepřistoupil k odstranění všech přemaleb, Ondráček uvádí, že by byla 

jejich sejmutím porušena celistvost obrazu a také by došlo ke ztrátě některých detailů.283 

Dále Ondráček konstatoval, že i přemalby ze 16. století mají svou hodnotu, zvláště se 

přikláněl k jejich ponechání v případech, kde se pod touto vrstvou nenachází gotický 

originál. Za další argument proti snímání přemaleb považoval aspekt technický, přemalby 

byly totiž výrazně propojeny s originální malbou, a to kvůli obdobné původní technice 

(složení tempery).284 Na mnoha místech navíc chyběla pod přemalbami malba, někde 

dokonce již podmalba. Jinde se Ondráček opírá o historickou hodnotu barokních přemaleb, 

kterou údajně konstatovala i odborná komise. Nesmyslné by dle něho bylo snímání přemaleb 

také v místech, kde se pod nimi nenachází gotický originál. Další argumenty se týkají větší 

zranitelnosti odhalených gotických originálů (mechanická zranitelnost odkrytých maleb, 

riziko expozice denním světlem, hrozba vyblednutí). Tyto otázky chtěl upřednostnit před 

radikalismem, přičemž chtěl dosáhnout podrobné fotodokumentace a celkového 

podrobnějšího průzkumu případných v budoucnu sejmutých přemaleb.285 

 

 Pole 6 

Na poli 6 byla koncepce snímání přemaleb o mnoho jednodušší. Jiří Blažej po převážně 

sondážní lokalizaci sumarizoval nalezené přemalby. Na základě zjištění si vytyčil cíl 

„sejmout všechny přemalby, pokud to bude možné“. Ve výsledku byly během roku 1963 

odstraněny všechny svrchní vrstvy, které se na malbách nacházely. Toto odstranění bylo 

předem schváleno restaurátorskou komisí.286 

Jediné místo, kde Jiří Blažej váhal, byly údajně renesanční paprsky okolo Madony. O 

jejich odstranění bylo rozhodnuto dodatečně.287 

 

                                                 
282 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. Tvrzení jsou zde opřena o stratigrafické vzorky – popsány v textu 
283 ONDRÁČEK, Příspěvek k řešení problematiky. 1963. 
284 Ibidem 
285 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. 
286 BLAŽEJ, Zpráva o průzkumu polí 6 a 7. 7. 6. 1963 
287 Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. 

Zpráva o prohlídce restaurátorského díla. Emauzské ambity pole č. 6 a 7. 15. 11. 1963 
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7.2.12. Materiály použité pro restaurování maleb v letech 1957 – 1988 

V restaurátorských dokumentacích je uvedena řada prostředků, směsí, konsolidantů 

apod., které byly pro restaurování ve druhé polovině 20. století použity (viz tabulky 

restaurování). U některých je uveden pouze obchodní název, u jiných pouze chemická a 

fyzikální podstata prostředku (jen výjimečně je uvedeno obojí). Bohužel se nelze na 

informace z dokumentací zcela spolehnout, pravda však je, že uvedené přípravky (např. 

Acronex, Moviol) byly v tehdejší praxi užívány skutečně hojně. Je tedy vysoká šance, že 

byly použity také zde.288 

Zejména ve druhé polovině 20. století byla testována a po dobrém účinku také hojně 

užívána řada nových materiálů. Zprvu šlo většinou o látky vyráběné průmyslově pro stavební 

odvětví, restaurátoři si pak nacházeli způsoby (ředění, přidávání ingrediencí), jak nejlépe 

dosáhnout požadovaných účinků těchto látek právě pro specifické restaurátorské odvětví. 

Dnes se u řady památek ukazuje, že tyto látky časem mění optické či mechanické vlastnosti, 

přestanou mít požadovaný efekt, začínají být mikrobiologicky náchylné289 nebo prostě jen 

nejsou materiálově kompatibilní s původními materiály (omítkami, barevnými vrstvami). 

K degradaci nemusí přispět pouze stárnutí použitých materiálů, ale samotný způsob nanesení 

(síla vrstvy koncentrace).290 Silné či vysoce koncentrované nánosy materiálů mohou vytvořit 

nepropustnou vrstvu, pod níž bez nutné paropropustnosti dochází k degradaci původního 

materiálu.  

Dnes na malbách nejsou vizuálně pozorovatelné jakékoliv známky stárnutí 

konzervačních materiálů nebo jejich negativní vliv na aktuální stav maleb. Znát je snad 

pouze mírný lesk, zejména na poli 5, který ale nemusí být teprve důsledkem stárnutí 

použitých materiálů, ale jejich přímou aplikací v silné vrstvě či vysoké koncentraci. 

Vzhledem k četnosti a různosti aplikovaných materiálů je však pravděpodobné, že z hlediska 

technologického k materiálovým nekompatibilitám dochází, což se může podepsat na 

vnitřním stavu i vizuální složce. 

                                                 
288 Při případné eliminaci materiálů bude i tak nutné látky testovat. Vzhledem k často kusým 

informacím ve zprávách se nelze spolehnout, že restaurátoři nezamlčovali nebo omylem neuvedli jiný 

produkt (zejména u chemických názvů je to zrádné). 
289 ČOBAN, Josef. Nástin problematiky rerestaurování nástěnné malby – odstranění fixáží na bázi 

umělých polymerů. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl: Restaurování – rekonstrukce – 

reverzibilita. Sborník z konference. Litomyšl, 2008. 
290 ČOBAN, 2008. Zde je také zmínka o restaurování nástěnné malby dříve zrestaurované Jiřím 

Blažejem. Autor nového rest. zásahu zde vyzdvihuje střídmost Jiřího Blažeje ve věci fixáže (zřejmě 

míněnou v tenkém či málo koncentrovaném nánosu daného prostředku) 
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Pro současné bádání (potažmo potenciální restaurování) jsou nejzásadnější ty materiály, 

u nichž dodnes předpokládáme přítomnost v matérii maleb. Tyto materiály jsou níže stručně 

rozebrány. 

 

 Namíchaná „emulze“ 

Použito:  

1957 (všechna pole) – strukturální konsolidace, zpevnění odpadávajících částí, injektáž, 

zpevnění trhlinek, zpevňování barevné vrstvy291 

 

Pokud vezmeme jako směrodatný recept restaurátorů uvedený v dokumentaci (opačně 

viz poznámka za tabulkou), je složení emulze toto: 

75 dílů kopolymer metylbutylmetakrylát v emulzi  

25 dílů kaseinu (vápno, tvaroh)  

20 dílů směsi hydroxidu barnatého (3% koncentrace) s hydroxidem vápenatým (1% 

koncentrace)  

Směs byla ředěna vodou s lihem na 3% roztok. Použitím lihu byla zabezpečena lepší 

penetrace konsolidantu do zpevňovaného materiálu.292 

 

Z uvedeného vyplývá, že přesné složení emulze není známé. Kasein se jako přídavek 

do injektáží používal zcela běžně, většinou v kombinaci s vápnem. Zde, podle slov 

restaurátorů, však klasické technologie nestačily.293 Právě touto větou se zřejmě myslí 

vyvinutá kombinace disperzí a kaseinu. 

 

1.1.1.1.  Polyvinylalkohol (PVAL) 

Použito: 

1957 (všechna pole)294  

                                                 
291 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957 
292 SLÁNSKÝ, Bohuslav. SYSEL, František. Nové postupy konservace nástěnných maleb. Zprávy 

památkové péče. 1957, XVII. s. 184-185. Tato praxe se užívá i dnes. 
293 KOTRBA, Poznámky. 
294 pouze dle Ondráčkovy zmínky v ONDRÁČEK, Technologie. 1989. V dokumentaci přímo z 

roku 1957 uvedena emulze viz výše. 
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1961 (generální ošetření všech polí)295 

1961 (pole 5) – zpevnění barevné vrstvy (injektáží)296 

1963 (pole 6) – závěrečná fixáž (postřik, zřejmě celoplošný)297 

 

Polyvinylalkohol je prášek, který se nerozpouští ve vodě, dají se z něj ovšem připravit 

vodné roztoky.298 Výsledné roztoky bývají přísadou do polyvinylalkoholových disperzí, 

vodné roztoky PVAL se v konzervátorské praxi používají také např. k lepení papíru a tkanin 

(k lepení šupin barevných vrstev k podkladu byl patrně použit právě i na poli 5 v r. 1961). 

Obchodní název jednoho z PVAL roztoků je Mowiol299 – ten byl také pravděpodobně použit 

na malbách Emauzského cyklu, v některých dokumentacích je uveden ve směsi 

s hydroxidem vápenatým.300 

 

 Polyvinylacetát 

Použito: 

1961 (pole 5) – hloubkové zpevnění, vyplnění dutin (s plnivem), přísada do tmelů, 

zpevnění barevné vrstvy injektáží301, 302 

1963 (pole 6) – hloubkové zpevnění, vyplnění dutin (s vápnem)303 

 

Polyvinylacetát je v dokumentacích zmíněn buď jako „disperze polyvinylacetát“ 

(případně „směs disperzí“) nebo pod obchodním názvem Acronex 500 (viz tabulky 

restaurování). U pole 5 jsou pod jedním zásahem zmíněny obě varianty – buď jde o 

nedůslednost autora dokumentace nebo je možné, že restaurátor mínil pod 

polyvinylacetátem i jiné obchodní názvy. Acronex byl v 60. letech velmi používanou 

polyvinylacetátovou disperzí, která potvrzuje tehdy rozbíhající se trend užívání disperzí 

v restaurování. 304  

                                                 
295 Pouze dle Ondráčkovy zmínky v ONDRÁČEK, Technologie. 1989. V dokumentaci z roku 1961 

uveden kopolymer MMA 70. 
296 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 
297 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva. 14. 9. 1963 
298 ZELINGER, Jiří; kol. Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Praha: Academia, 1987. s. 33 
299 Původní přípravek se vyráběl v NDR. Přípravek se vyrábí dosud (možná v jiném složení). 
300 ONDRÁČEK, Technologie. 1989. 
301 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 
302 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. 
303 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva. 14. 9. 1963 
304 ČOBAN, 2008 
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Polyvinylacetát je syntetická pryskyřice.305 Používá se pro výrobu vodných disperzí, 

které také byly použity zde na malbách. Nános PVAC disperzí na zkoumaných malbách by 

dle dokumentací neměl být celoplošný, ale pouze lokální, pod svrchní plochou malby. 

Nicméně u pole 5 by se staré vrstvy polyvinylacetátu teoreticky mohly nacházet v místech, 

kde byla barevná vrstva podstřikována – při této metodě se snadno může stát, že se 

zpevňovací materiál dostane i na povrch malby. 

 

 Methylmetakrylát a butylmetakrylát 

Použito: 

1957 (všechna pole) – kopolymer metylbutylmetakrylátu převažující složkou emulze,306 

viz výše 

1961 (všechna pole) – zpevnění intonaca injektováním (uzpůsobený kopolymer 

metylmetakrylát (MMA 70)307, zřejmě i závěrečná fixáž308 

1961 (pole 5) – zpevnění barevné vrstvy injektáží (metylmetakrylát, 

butylmetakrylát)309; závěrečná ochranná fixáž (Disapol – methymetakrylát, 3%)310 

 

V jedné z dokumentací zmiňuje Raimund Ondráček použití prostředku Disapol I,311 

jinde zmiňuje MMA 70, jinde žádný obchodní název. První uvedený je obchodní název pro 

methylmetakrylátu,312 Zkratka MMA není obchodním názvem, je pouze zkratkou pro 

methylmetakrylát. Je tedy možné, že jde u obou případů o shodnou látku. 

K butylmetakrylátu není uveden žádný obchodní název. Jde o akrylátové disperze, jejichž 

stárnutí se obecně charakterizuje žloutnutím a lepivostí. 

 

 

 

                                                 
305 ZELINGER s.32 
306 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957 
307 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva o první etapě restaurování. 19. 7. 1961 
308 Ibidem. Právě na tuto silnou fixáž si zřejmě stěžují restaurátoři týmu Jiřího Blažeje v roce 1963, 

kdy na polích 6 a 7 (ošetřených při generálním ošetření v roce 1961 Ondráčkem) odstraňují přemalby, 

což jim „silná nadbytečná fixáž“ stěžuje. Viz Žádost o navýšení honoráře, 3.7.1963. 
309 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 
310 Ibidem 
311 Ibidem 
312Ibidem. Též ústní sdělení restaurátora Josefa Čobana. 



94 

 

7.3. Restaurátorský průzkum 

7.3.1. Metodika 

Průzkum byl odkázán na neinvazivní metody. Malba byla sledována v denním světle a 

ostrém bočním nasvícení. Ta se využívá ke zvýraznění některých fenoménů, které jsou 

v rozptýleném denním světle buď slabě patrné nebo zcela zaniknou.  

Dále byl proveden průzkum UV fluorescence313 a metoda IR fotografie,314 tyto metody 

zobrazují detaily o stavbě malby nebo použitých materiálech. Z chemicko-technologických 

metod byl průzkum odkázán na neinvazivní měření RTG fluorescence.  

Během průzkumu in situ byla pořizována podrobná fotodokumentace.315 

Byla také provedena rešerše i průzkumů předchozích. Získané poznatky byly 

srovnávány s průzkumy z 60. let, i s nejnovějším průzkumem polí na severní stěně ambitu.316  

Všechny metody průzkumu jsou podrobně rozebrány v jednotlivých podklapitolách, 

shrnutí informací a výsledků je však zestručněno v kapitole „Shrnutí výsledků průzkumu“. 

 

7.3.2. Vizuální průzkum v rozptýleném denním a v razantním bočním 

nasvícení, průzkum poklepem 

V následující kapitole jsou popsány všechny fenomény, které lze z maleb vyčíst 

z pozorování pouhým okem. Malby byly sledovány v denním světle nebo nasvěcovány 

bočním světlem. 

Kapitoly jsou členěny podle polí, v rámci pole popis vždy začíná v levé spodní části, 

pokračuje doprava a následuje popis horního pole. I to je popisováno zleva doprava.  

Nejprve jsou v rámci těchto úseků popsány obecné informace (např. o stavu), následují 

detaily. Zde jsou popsány zejména informace o barevných vrstvách, které se mohly zvýraznit 

v ostrém bočním nasvícení. U částí maleb, pro něž jsou informace shodné, případně se 

doplňují (plocha pozadí, nápisové pásky, dekor), jsou tyto detaily rozebrány pro obě pole 

společně (na konci kapitoly), jinak by došlo k nedostatečnému propojení nebo dublování 

informací. 

Detaily o struktuře omítek, které jsou lépe viditelné v bočním nasvícení, jsou popsány 

v kapitole průzkum v ostrém bočním nasvícení. Zde jsou nejprve popsány fenomény pro obě 

malby společné, následuje rozbor jednotlivých polí. Tato kapitola se týká pouze omítek, 

                                                 
313 UV lampa UVA SPOT 400T, výrobce Hönle UV Technology.  
314 Použit fotografický filtr, fotoaparát Sony DSC-F828 
315 Použitý fotoaparát: Canon EOS 60D 
316 POKORNÝ, In: KUBÍNOVÁ, 2017. 
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informace o barevných vrstvách, byť byly vysledovány v ostrém světle, jsou popsány 

v kapitole předchozí. 

 

 Pole 5 

Na první pohled je znát rozsáhlá ztráta části malby, která je důsledkem bombardování v 

roce 1945. Tou je nejvíce zasažena spodní scéna Davida s Goliášem. V místě ztráty je nyní 

velký tmel, v němž jsou zasazeny úlomky odpadlé malby nalezené záhy po bombardování. 

Další větší tmely se nacházejí vedle Judity nebo vedle hlavy Madony. V okolí velkých tmelů 

se nacházejí praskliny, které vznikly v roce 1945 při upevňování odpouklých ker zpět do 

úrovně okolního povrchu (vedle Madony takto náhodou vznikl tvar šesticípé hvězdy (viz 

srovnání obr. 76 a obr. 78). Pole je dále poškozeno zejména vertikálními statickými 

trhlinami, jen málokdy vytmelenými. Trhliny jsou často zaneseny prachem a dalšími 

nečistotami. Na poklep se uvnitř omítky lokálně vyskytují dutiny, převážně v okolí tmelů 

nebo pod hranicemi pontate. Pro přesnou lokalizaci dutin viz zákres, obr. 208. Více o omítce 

viz průzkum v ostrém bočním nasvícení. 

Tmely pole 5 jsou různých typů a jsou pojaty různými typy retuší – např. patinací nebo 

čárkovanou retuší. Některé (menší, patrně historické) jsou bez retuše.  

Současnému stavu maleb dále dominují ztráty barevné vrstvy až na omítku. Dochované 

barevné vrstvy jsou velmi různorodé – jsou zde jak lazurně dochované barevné vrstvy, tak i 

silnější vrstvy, u nichž je možné, že jde o originál, tak i pastózní vrstvy evidentních 

přemaleb. Vizuálním průzkumem nelze dnešní poměr přemaleb ku originálům definovat, 

laboratorně se o to v roce 1964 pokusil Jiří Blažej (viz chemicko-technologický průzkum).317 

V místech ztrát lze často vidět šedou lineární štětcovou rozkresbu. V místech mimo úplné 

ztráty je rozkresba vidět také, zde ovšem patrně pouze v negativním otisku – přítomnost 

původní barvy rozkresby je nejistá (viz obr. 110). 

Plochy, na nichž jsou barevné vrstvy, se na poli 5 velmi lesknou. Může jít o důsledek 

silných fixáží při restaurování. Malba má celkově utlumenou barevnost, což může být 

způsobeno vrstvou prachu, fixážemi z minulosti či utlumenou barevností přemaleb. Stavem 

dochování patří však pole 5 (alespoň ve své současné podobě) k těm lépe dochovaným 

v rámci cyklu. 

Povrch malby je lokálně pokryt pavučinami a jinými depozity. 

                                                 
317 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
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Spodní levá část: Judita s hlavou Holoferna 

Na scéně „Judita s hlavou Holoferna“ se ve velkém projevuje nerovnoměrné dochování 

různých typů barevných vrstev. Zatímco první a třetí figura zleva (druhá žena má vidět pouze 

tvář) se vyznačují výraznou pastózní malbou oděvu (přemalba), čtvrtá figura, stejně jako 

dominující Judita, jsou dnes dochovány v tónu omítky. U třetí a čtvrté figury (směrem zleva) 

je ve tvaru šatu znát, že zde došlo k přemalbám, které postupem času buď lokálně odpadly 

nebo byly odstraňovány. U třetí (střední) figury se tyto přemalby projevují zejména v záhybu 

draperie (viz obr. 96). Ten mohl být v přemalbě veden dle původního, je ovšem zřejmé, že 

zbytek přemalby šatu na tento tvar nenavázal (nebo byl poničen). U čtvrté figury zleva je 

pak zřejmá změna střihu šatu (patrně přemalbou) v oblasti dekoltu (viz obr. 104). Původní 

střih šatu, a zřejmě i varianta po přemalbě, měly jiný tvar, než jaký vnímáme dnes, kdy se 

na figuře projevuje několik barevných vrstev a různá míra odkrytí. Celá oblast přemalby 

v dekoltu se leskne. Zejména na archivních fotografiích (viz obr. 71), ale fragmentárně i 

dnes, je znatelný bílý šál, který má tato žena ovinutý okolo paže. Inkarnáty těchto žen jsou 

provedeny v poměrně silné vrstvě, jejich původnost však není vyloučena (starší vrstvy 

nejsou pouhým okem znatelné, také viz IR). Předěl mezi potenciálními přemalbami a 

původními vrstvami není v inkarnátech vizuálně zřetelný.318 Na čele čtvrté ženy (zleva) je 

pravidelně ohraničen zbytek přemalby, který zde byl záměrně ponechán.319 Na pohled však 

působí spíš jako vrstva ztmavlého laku než jako jiná barevná vrstva (viz obr. 103). První 

žena zleva má hlavu zahalenou bílým šátkem, ve kterém je vidět použití červených okrových 

linek (může jít o linku rozkresby, což by ovšem v celém poli rozkresleném šedou barvou 

bylo zvláštní, nebo naopak o finální úpravu tohoto místa). 

Postava Judity sedí na trůně, který má dnes převažující omítkový tón, jsou zde však 

dochované linky architektury a také fragmenty šedých a bílých odstínů v plochách, jimiž 

byla architektura vystínována. Plášť Judity je tvořen převážně šedou kresbou a v plochách 

odstínem omítky, místy (u pasu) je znát okrová podmalba (viz obr. 95). Na líci pláště jsou 

dále bílé fragmenty, na rubu zelenookrové. Výrazným prvkem je tmavě červený šat, který je 

vidět na hrudi a rukávech. Tato plocha je stínována pomocí šrafury, tímto provedením nemá 

v rámci pole 5 obdoby (dle vzorků z roku 1964 jde o přemalbu, viz také chemicko-

                                                 
318 Návaznost tohoto místa na zelenou (patrně) přemalbu, by mohla být předmětem invazivního 

průzkumu. 
319 ONDRÁČEK, Záznam o restaurování. 11. 8. 1963. 
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technologický průzkum).320 Barevná vrstva na Juditiných inkarnátech je podobného typu 

jako u okolních žen. Inkarnát Judity je místy prodřen až na omítku, obličej dále narušuje 

šedá až tmavě fialová skvrna, jejíž původ je neidentifikovatelný (viz obr. 97). Může jít o 

alterovaný pigment použitý v původní malbě či pozdějších retuších (podobný odstín se 

nachází také na inkarnátech Ježíška zde, na Goliášově těle a na plochách pole 6, všude 

v tónech, které patrně byly červené).321 Bílá rouška okolo Juditiny hlavy nese stopy modrého 

stínování. V místech roušky odpadla barevná vrstva štětcové rozkresby, nyní je zde 

negativní otisk v barevné vrstvě (viz obr. 98). Tento jev lze u obou polí vidět na více místech. 

Fragmentárně dochovaná koruna má na sobě pastózní tmavě červené a okrové nánosy. Při 

podrobnějším studiu jsou zde rozeznatelné dvě vrstvy, svrchní z nich má zachovanou 

drobnou okrovou kresbu. Zhodnotit vizuálním průzkumem svrchní z nich jako přemalbu 

není však možné.322 Vrchní část koruny není dochována, její tvar opisuje pouze tmavě modré 

pozadí malby.323 Je možné, že koruna byla původně pojednána zlacením nebo dokonce 

pastiglii (což by této scéně přidalo na důležitosti, např. v kontextu diskutovaného zvýraznění 

císařského majestátu). Na koruně Judity lze vidět drobnou rytou linku, o níž není jasný její 

původní záměr (viz obr. 99). 

Celá tato část je vizuálně narušena drobnými tmely, které jsou většinou vyretušovány, 

na figuře Judity (v části hrudi a obličeje) jsou však ponechány bílé. Tyto tmely jsou ve 

struktuře popraskány, může jít o injektáž.324 V oblasti Juditina křesla se nachází velký tmel 

pojednaný čárkovou retuší (s výrazně silnými liniemi), která zabarvila tmel do odstínu okolní 

omítky.325 

 

 

 

                                                 
320 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
321 Z toho vyplývá, že může jít o alteraci některého červeného pigmentu (rumělka, minium). Skvrny 

na Juditě jsou patrné již na nejstarších snímcích, podobně tomu je i u dalších těchto míst. 
322 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. Blažej definuje na koruně přemalbu, viz tabulky přemaleb 
323 Zvláštní je srovnání tohoto místa na fotografiemi (obr. 70 a 71). Na fotografii dat. před 1918 má 

Judita tmavou korunu provedenou v tmavší barvě, předtím ani později už ne. Tmavě se také jeví na 

tomto snímku vlasy ženy nejblíže Juditě. Obojí je určitě před zásahem br. Pantaleona, není zde 

zrekonstruován nápis a nejsou zaretušovány skvrny. 
324 Bílé byly ponechány již při restaurování. V UV světle luminují. Dle srovnání s fotodokumentací 

zásahu Ondráčka. Viz NPÚ ÚOP v Praze, ONDRÁČEK. i. č. 7453C, 1962. 
325 Tento tmel byl již po restaurování nedobře barevně zapojen do okolí, zejména podceněná byla retuš 

okrajů. Srov. s fotodokumentací zásahu Ondráčka, NPÚ ÚOP v Praze, ONDRÁČEK. i. č. 7453C, 

1962 
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Spodní pravá část: David s hlavou Goliáše 

I na tomto výjevu působí barevné vrstvy nesourodě a samotná scéna nečitelně. Postava 

Goliáše ležícího na zemi je z velké části tvořena omítkou, dále jsou zde různé fragmentárně 

dochované barevné vrstvy. Všechny mohou být teoreticky původní. Fialová barevná vrstva 

viz výše. Ruka, která leží Goliášovi podél těla, je téměř nečitelná (myslitelná je pouze po 

shlédnutí historických snímků. Nad Goliášem stojí figura Davida, dochovaná pouze v malbě 

pláště. Ta je tmavě červená a pastózní, zřejmě jde o přemalbu. U spodní části pláště je vidět, 

že přemalba zasahovala také přes dříve namalované rostlinky (není jasné, kdy došlo 

k redukci přemalby, ve stejné podobě jako dnes je zachycena již na nejstarších fotografiích). 

Hlava Goliáše je dochována přibližně z jedné třetiny, a to hlavně v obrysových 

rozkreslovacích linkách, v jejichž místech vypadla svrchní barevná vrstva (viz obr. 110, 

viditelné již na nejstarších snímcích, viz obr).326 Značná část dochované Goliášovy hlavy je 

složena z úlomků, které odpadly a byly nalezeny v roce 1945 (viz srovnání obr. 76 a 78). U 

všech mužů je vidět zřetelnou hranici mezi obličeji a vlasy. Zatímco inkarnáty jsou 

dochovány v barevné vrstvě (byť možná nepůvodní), plochy s vlasy jsou z většiny odhaleny 

na omítku. Podobně jsou na vrstvě omítky také trumpety. Prvnímu muži zleva dominuje 

výrazná malba dlaně s výraznou štětcovou kresbou, okolí této dlaně je tvořeno silným bílým 

podkladem, který úrovní nenavazuje na okolní lazurní pozadí. I tak není původnost této 

vrstvy vyloučena.327 Šaty těchto mužů mají tlumenou barevnost. Šat předposledního muže 

sahá ve fragmentech přes zelený šat muže posledního. Na prostředním muži (tmavě červeno-

fialový) je ve světlech lokálně použita šrafura. Také zde je tmavě fialový odstín podobný 

výše popsaným ztmavlým vrstvám. Charakterově, na základě tloušťky barevné vrstvy, jde 

však spíše o přemalbu.328 

Barevná úprava velkého tmelu je jiná než na scéně s Juditou – oproti čárkové retuši je 

zde použita menší struktura za použití tupování. Výsledný odstín i zde zhruba odpovídá 

okolní omítce. Menší tmely jsou pojednány různorodou retuší, která často barevně vystupuje 

oproti okolí. Některé z nich jsou provedeny čárkovou retuší, některé nejsou vyretušovány 

vůbec nebo retuš vymizela. 

                                                 
326 Tato ztráta je zaznamenána již na snímku z roku 1898. Stejný typ poškození lze dnes vidět na 

mnoha místech polí 5 i 6. Stejné poškození lze vidět také např. na malbě „Klanění apokalyptickému 

beránku“ z kaple sv. Kříže na Karlštejně, jejichž autorem je, podle Karla Stejskala, Mistr Emauzského 

cyklu (který ovšem dle téhož badatele není autorem pole 5). Viz Stejskal, kniha Emauzy, s. 243. 
327 Dle Ondráčka jde o jím záměrně ponechaný fragment, avšak takto výrazný obrys ruky vedený ne 

přesně podél anatomie, je přítomen již na historických snímcích. 
328 Blažej zde tvrdí, že jde o přemalby. BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
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Vrchní část: Madona šlapající po hadu 

Figura anděla vlevo je výrazně přemalována pastózní červenou barvou, která se 

v bočním světle silně leskne. Na rameni jsou znát tmavší skvrny, zřejmě zbytky laku nebo 

tmavší, dnes odstraněné přemalby.329 Barevná vrstva žlutozelených křídel je oslabena. Místy 

lze vidět lépe dochované fragmenty zeleně, jejich původnost je nejasná. Na svatozáři tohoto 

anděla jsou znát stopy po výzdobě - plocha svatozáře je žlutého odstínu, slabě patrný dekor 

je studenější, nazelenalý. Oba odstíny jsou na pohled shodné s barvami, jakými jsou 

provedena křídla (viz obr. 122). Malba svatozáře a křídel na sebe navazuje tak, že původní 

tvarosloví není v tomto předělu jasné. 

Na samotné figuře Madony je znát, že její podoba je výsledkem přemaleb, poškození 

i retuší a jiných zásahů – barevné vrstvy figury celkově působí velmi chaoticky. Plášť 

Madony (část od pasu nahoru) je modrý se zeleným rubem. Tyto barevné vrstvy působí 

dojmem, že jsou naneseny přímo na omítku (nebo jemnou okrovou podmalbu, viz chemicko-

technologické. průzkumy), pod nimi v defektech neprosvítají žádné jiné jiné.330 Spodní část 

šatu Madony je dnes světle červená, pod touto vrstvou však místy prosvítá modř (v levé části 

je dokonce vidět malá sonda na modrou vrstvu). V levé části figury je také vidět, že tato 

červená vrstva vede přes malbu „mříže“ za Madonou (viz obr. 129). Šat Ježíška je dnes 

v omítkovém tónu, jsou však patrné stopy bílé vrstvy.  

Inkarnáty obou postav působí velmi chaoticky. Nakolik je převažující růžová dochovaná 

barevná vrstva původní, je spíše předmětem pro invazivní průzkum.331 Obličej Madony má 

náznak rtů a nosu. Spíše lineárně naznačené jsou také oči, ty jsou ovšem zastřeny dvěma 

tmavými skvrnami nacházejícími se pod těmito náznaky. Rušivý dojem těchto míst 

umocňuje ještě tmavá čárková retuš. Tyto skvrny přitahují pozornost a zásadně 

dezinterpretují celý obličej (viz obr. 124). Na stejném místě byly již v 60. letech po 

restaurování332. Po inkarnátech Madony i Ježíška jsou rozprostřeny drobnější tmavě fialové 

skvrny podobné skvrnám na Juditě. Zde jsou ještě přeretušovány žlutošedým odstínem (typu 

neapolská žluť, podobný se nachází pod levou patkou tohoto pole). Na čele Ježíška je pak 

                                                 
329 Na snímcích z roku 1957 a starších tento prvek chybí, skvrny tedy nejspíš vznikly až v 60. letech 

při restaurování 
330 Tento fakt však nemusí vypovídat o původnosti těchto vrstev. Může jít o přemalbu, přičemž ta byla 

nanesena na již poškozenou (resp. chybějící) barevnou vrstvu, případně se zpráškovatělá původní 

vrstva mohla do vrstvy přemalby vmíchat při malbě. 
331 Blažej tvrdí, že jde o původní barevnou vrstvu. BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
332 Viz historická fotografie 1968. Fototéka UDU AVČR. PAUL, Prokop. i.č.18778. 1968 
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tmavá skvrna větší, přes ní vede světle růžová pasta. Další stejná tmavá skvrna je také na 

spodní hranici krku. Ani zde však není vyloučena původnost všech dochovaných vrstev. 

Velká část Ježíškova obličeje je dochována pouze v omítkové vrstvě. V obličeji Ježíška se 

nachází hladké světlé tmely. Omítka i tyto tmely jsou vyretušovány dnes zářivě žlutou 

čárkovou retuší (viz obr. 124). Madonin i Ježíškův obličej ohraničuje odpadnutá štětcová 

rozkresba – shodný fenomén jako u předchozích úseků. Obrysová rozkresba se mírně liší od 

skutečného vedení barevných vrstev na hranici obličeje s vlasy. 

Madona má vlasy v hnědo-okrových barvách tenkého nánosu. Kadeře se na prsou stáčí 

do vln – ty jsou znázorněny velmi tenkými bílými a tmavě hnědými linkami, až kaligraficky 

provedenými, které vedou přes modré roucho. Vlasy Ježíška jsou také lazurní, malé kudrny 

jsou naznačeny malými kulovitými útvary ve dvou až třech odstínech. V pravé ruce drží 

Madona žezlo, v jehož spodní části (okolo ruky) jsou fragmenty plochého zlacení patrně 

plátkem. Vrchní část žezla je zakončena v kosočtverečném útvaru, obrys je definován 

plošnou lazurou pozadí a silným zářivě modrým pásem při okrajích. Had, na nějž Madona 

šlape, je dnes v omítkovém tónu s okrovým nádechem, rozkreslen a vystínován fragmenty 

červeně okrových linek. Všechny tyto vrstvy mohou být původní.333 

Závěs, před kterým stojí Madona, má základní tón okrový. Plocha je členěna 

vodorovnými i svislými pruty mřížky v rozmezí cca 7 cm. Tyto pruty jsou tmavě červené. 

Jiří Blažej poukazuje v těchto místech na přítomnost dvou vrstev (pouhým okem však 

nerozeznáno).334 Přes okraje tohoto závěsu vede tmavší barevná vrstva, která okolo Madony 

tvoří tvar mandorly. V těchto místech jsou také fragmenty růžové a světle modré vrstvy 

(Blažej zde prokazuje vrstvu se smaltem).335 Uvnitř každého čtvercového pole je velmi 

tenkými linkami (možná za použití šablony) proveden „diamantový dekor“ (viz obr. 130). 

V místech protnutí tmavě červených prutů chybí barevná vrstva, jsou zde dokonce 

hloubkové defekty cca 0,5 mm hluboké. Může jít o stopy po aplikacích pastóznějších prvků 

nebo dokonce zlata, žádné indicie však nalezeny nebyly (pouze mírná fluorescence v UV, 

viz průzkum UV fluorescence).336 Pouze na několika místech je toto protnutí nenarušeno 

(zde se v protnutí nic nenachází, mříže zde mohou být přemalba). Okolo míst protnutí jsou 

                                                 
333 Původnost by bylo nutné prokázat odběrem vzorku. 
334 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
335 Ibidem 
336 Zde dochází v těchto místech k odlesku, který může i nemusí souviset se zlacením, navíc není 

prokázána původnost tohoto prvku. 
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provedeny pastózní barvou kulaté zelené lístečky, charakter barevné vrstvy je podobný jako 

na stromcích (viz níže), odstín je podobný také rubu Madoniny draperie. 

Dochování anděla vpravo je na pohled zcela odlišné od anděla vlevo. Roucho anděla 

vpravo je v současné době téměř bez barevné vrstvy, v odstínu omítky.Pouze na líci jsou 

slabě patrné velmi tenké fragmenty bílé barvy, provedení bylo zřejmě podobné jako u 

Ježíškovy košilky na tomto poli i poli 6 (viz dále). Na rubu je vidět silná červená vrstva, 

zřejmě jde o přemalbu. Křídla jsou dnes tmavě červeného odstínu s černým vystínováním, 

zřejmě jde o přemalbu, barva i provedení jsou na pohled shodné s fragmenty rubu roucha 

tohoto anděla, mírná barevná podobnost je také s provedením šatu prostředního muže u 

Goliáše. V této tmavé barvě prosvítá i jasnější odstín, je vidět mimo jiné na dvou perutích 

při pravém okraji.337 Obličej anděla je světlejší než u Madony s dítětem, podobně jako tam 

je i zde místy odpadnuta barevná vrstva v místech štětcové rozkresby. Na vlasech anděla 

jsou fragmenty okrovo-hnědého stínování vln. Podobný okrový odstín je i pod krkem anděla 

a také na loutně. 

Svatozáře obou andělů, Madony i Ježíška jsou načrtnuty vyrytím do omítky pomocí 

kružidla (někde jsou také patrné středy těchto kružnic, např. nad spánkem anděla vpravo, viz 

obr. 132). U anděla vlevo je kružnice ukončena předčasně kvůli křídlu – v tomto místě je 

vyryta část obrysu křídla (viz zákres). Madona s Ježíškem mají svatozáře vykroužené každý 

ve dvou kružnicích vzdálených od sebe cca 1cm. U Ježíška se kružnice sbíhají, u Madony 

ne. 

 

 Pole 6 

Omítky s malbami na poli 6 se po roce 1945 dochovaly v menší míře než na poli 5. Dva 

nejrozsáhlejší defekty jsou lokalizovány právě v malbě dvou ústředních figur. U Sibyly 

došlo v roce 1945 ke ztrátě celé vrchní části těla a obličeje, na císařovi jsou defekty uprostřed 

těla, v části obličeje a také uprostřed těl mužů stojících za ním. Další větší defekt je ve střední 

části chrámu. I na tomto poli se nacházejí statické trhliny, širší z nich jsou převážně 

vytmelené. Na poklep se uvnitř omítky lokálně vyskytují dutiny, i zde zejména v okolí tmelů 

nebo pod hranicemi pontate. Pro přesnou lokalizaci dutin viz zákres dutin, obr. 211. 

                                                 
337 Jeho přítomnost je potvrzena i průzkumem Jiřího Blažeje. BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
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Tyto velké tmely jsou pokryty světlým pačokovým nátěrem, který jim dodává výraznou 

svtlou barevnost.  Ve střední části spodního pole je velké množství vytmelených a 

vyretušovaných defektů. 

Barevně toto pole působí celistvěji než pole 5. Barevné vrstvy jsou oproti poli 5 

pastelovější, zároveň zářivější. Figury zde více vystupují z pozadí malby, které je na tomto 

poli tmavší a kompaktnější. Většina barevných vrstev pole 6 je velmi tenká, takže při 

detailním pohledu a nasvícení lze téměř všude vidět prodření na omítku v drobných 

krupičkách. To je dáno mírou sejmutí přemaleb – na tomto poli byly v 60. letech sejmuty 

téměř všechny (viz kapitola přemalby). Většině barevných vrstev však zároveň chybí 

modelace (např. draperie Sibyly i žen okolo), což může být dáno razantností snímání 

přemaleb, stejně tak ale i poškozením barevných vrstev třeba ještě před vznikem přemaleb.  

Povrch malby je lokálně pokryt pavučinami a jinými depozity. 

 

Spodní část: Sibyla a Octavianus Augustus 

První žena u Sibyly směrem zleva má růžový šat, na němž jsou znát náznaky bílých 

valérů. V úrovni kolen a pasu jsou tmavě fialové skvrny, podobné jako na inkarnátech Judity 

– pole 5. Prostřední žena má šat tmavě červené barvy, pod barevnou vrstvou prosvítá 

zatónovaná omítka nebo jiná tmavě červená lazurní vrstva. Na světle zeleném šatu ženy 

nejblíže Sibyle jsou znatelné jemné fragmenty bílých valérů. Malby šatů všech žen jsou 

dochovány v tenké vrstvě, téměř bez záhybů na draperiích a jiných propracovaných detailů. 

Podobně jsou dochovány také bílé roušky na jejich hlavách a dále také vlasy první z nich. 

Na roušce třetí ženy zleva jsou malé fragmenty silného bílého nátěru – zřejmě odstraněné 

přemalby. 

Inkarnáty žen jsou v porovnání s polem 5 ve velmi tenké vrstvě (dnes působí až 

lazurním dojmem, ale může jít o důsledek snímání přemaleb, viz výše). V obličejích mají 

ženy jemné rysy, inkarnáty (zejména u ženy vlevo) jsou modelovány pozvolnými přechody 

odstínů. První žena zleva má pouze v oblasti čela a spánku silnější barevnou vrstvu s jemnou 

šrafurou. Tato vrstva působí na lazurním podkladu druhotným dojmem, potvrdit, že se jedná 

o přemalbu, však nelze. Při detailním pohledu dokonce působí, že navazuje na okolní 

oslabenou vrstvu. 

Z postavy Sibyly je zachována pouze spodní část a trůn. Trůn je světle růžový, místy je 

ve fragmentech vidět výraznější červený odstín. I zde jsou tmavé fialové skvrny. Plošné 

architektonické stínování trůnu je provedeno tmavší červení (viz obr. 153). Na trůnu jsou 

dochovány fragmenty ornamentálního rostlinného dekoru v zelenošedé barvě. Linky dekoru 
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jsou velmi tenké, použití šablony alespoň pro základní rozvržení dekoru je však 

pravděpodobné. Dochovaná draperie Sibyly je sytě žlutooranžová, jsou zde fragmenty 

tmavší modelace valérů do červena. Rub pláště je modrý, provedení slabě dochovaného 

stínování připomíná provedení modrých ploch na Madonině plášti – viz níže. Na rozdíl od 

Judity se zde nepromítá štětcová rozkresba. 

Architektura chrámu je členěna světlejšími a tmavšími plochami. Barevné vrstvy jsou i 

zde velmi tenké. Růžová střecha chrámu je dochovaná fragmentárně, nad pomyslným 

presbytářem je vidět detail tmavého šrafovaného stínování střechy (viz obr. 150). U tohoto 

místa je v tenké vrstvě dochována malá vížka chrámu (fiála), je zde však drobný fragment 

dokazující, jak moc byla patrně dříve výrazná (viz obr. 151). Odstín této fiály je jiný než 

okolní střechy, spíše odpovídá rouchům andělů, viz dále. Okna chrámu jsou detailně 

vykreslena drobnou šedou linkou (viz obr. 149). V této střední části je velké množství 

drobných tmelů, které vyplňují defekty po úlomcích skel, která se vlivem detonací v roce 

1945 zaryla do omítky. Tyto menší tmely jsou zapojeny do okolí lazurní barvou v lokálním 

tónu. 

Trůn císaře je po okrajích a v architektonické modelaci proveden obdobně jako Sibylin. 

Jeho střed je však zářivě žlutý (shoduje se s odstínem Sibylina šatu), ve spodní části (a 

fragmentárně i výše) je dochován vodorovný pás se zeleným šablonovým dekorem. Dekor 

je dochován v pastózním nánosu (viz obr. 154, 155). Detaily na trůnu jsou definovány tmavě 

červenými tenkými až kaligrafickými linkami (viz obr. 153). Roucho císaře je červené, 

pouze náznakem je dochována lineární modelace draperie. V místech rubu se nacházejí 

fragmenty modrozelené barevné vrstvy, valérované podobně jako u Sibyly (viz obr. 154). 

Z obličeje císaře se dochovala brada s vousem a vrch koruny. Inkarnáty jsou tmavé, vous je 

proveden v pastóznější barvě, pozvolna stínovaný v šedobílé škále. Okraj vousu je negativně 

otisknut dle štětcové rozkresby (jako výše). Koruna je dochována v odstínu omítky, její tvar, 

stejně jako tvar císařova žezla, je dán obtažením okolní tmavou monochromní vrstvou. Na 

spodní části císařova žezla je fragment zlata. 

Muži za císařem jsou dochováni ve vrchních a spodních částech. První muž má slabě 

valérované růžové nohavice odstínu shodného se střechou a ostatními růžovými plochami. 

Na jeho pravé noze je znát tmavě fialová vrstva, viz výše. Odění druhého muže není 

dochováno tak, aby bylo možné ho tvarově definovat. Jsou zde přítomny fragmenty tmavě 

fialové barvy na omítkovém podkladu. U posledního muže lze vidět náznak složitěji 

řaseného roucha, dnes je z něho dochována pouze zářivě červená draperie s ostrými bílými 

přechody – valéry. V obličejích jsou dochování pouze první dva muži směrem od císaře, 
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inkarnáty jsou v teké vrstvě, jemně valérované, celistvost narušena vytmelenými 

prasklinami. 

 

Vrchní část: Madona ve slunci 

Vrchní část pole 6 působí velmi celistvě, a to navzdory velkým ztrátám barevné vrstvy 

ve střední části obrazu. 

Anděl vlevo má velmi výrazný červený šat, odstínem odpovídá poslednímu muži vpravo 

u císaře. Obdobně jako tam, i zde je fragmentárně dochováno ostré bílé řasení šatu. Linka 

štětcové rozkresby ve spodní části figury se mírně odchyluje od skutečného řasení roucha. 

Bílý plášť, který je přehozený přes šat, má šedé, při okrajích až modré stínování (provedení 

valérování odpovídá roušce na hlavě Judity, viz výše). Na červených křídlech anděla je 

zřetelná finální drobná kresba perutí, a to v červené šedé barvě. V obličejové partii došlo 

k velkým ztrátám barevné vrstvy, v těchto místech prosvítá okrová omítka. Na uchu anděla 

se nachází zbytek pastóznější vrstvy s lineární kresbou, který se místy jeví, že úrovní 

navazuje na okolní autenticky vypadající barevnou vrstvu (podobný nález jako výše popsaný 

na první ženě zleva u Sibyly).338 I na tomto andělovi, v obličeji a na plášti, je souvisle 

odpadnutá barevná vrstva v místech, kde se nacházela štětcová rozkresba. Výsledné 

stínování draperie v tomto místě naprosto odpovídá načrtnuté rozkresbě. Podobná linka - 

pruh chybějící barevné vrstvy, protíná také trup anděla – zde je stopa po dlouhém úzkém 

prohnutém paprsku od slunce. Svatozář je opět vyryta kružidlem. V její pravé části je 

fragment červeno-okrové barevné vrstvy, která se barevností i strukturou podobá spodní 

vrstvě na koruně Judity z pole 5. Tato barevná vrstva zasahuje také do okraje křídla anděla. 

Madona ve Slunci je patrně nejméně dochována, co se týče barevných vrstev. Omítka 

je okolo figury narušena svislými prasklinami, které ale nejsou vizuálně rušivé. Slunce je 

dnes v omítkovém odstínu. Vně kruhu jsou stopy po dvojím typu paprsků – jednak úzké 

paprsky, srpovitě prohnuté, která zabíhají až do postranních figur a promítají se v ploše 

pozadí (viz výše, anděl vlevo). Druhým typem byly paprsky kratší a masivnější, u kterých 

docházelo ke střídání přímých a vlnitých. Uvnitř kruhu jsou zřetelná prodřená místa, která 

téměř kopírují tvar právě těchto kratších paprsků pocházejících z přemalby (obr. 173 a 174). 

K prodření míst došlo zřejmě při jejich odstraňování v 60. letech. 

Madona má pouze lokálně dochovaný šat. Jeho tvar určuje plně dochovaná štětcová 

rozkresba v šedém tónu, na ní se nachází modrá barevná vrstva s dochovaným tmavým i 

                                                 
338 Fragment vypadal stejně již roku 1898. 
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světlým (až bílým) valérováním. Rub šatu je zelený (odstín shodný např. s lístečky na mříži, 

pole 5). Nejcelistvěji dochován je na Madonině pravé ruce, v níž drží Ježíška, na spodní 

hraně šatu, u pasu a na levém rameni. Barevná vrstva je poměrně silného nánosu a mírně se 

leskne. V malbě roucha je vidět, že valéry mohly být malovány rozmýváním barev do sebe, 

čímž vznikla jedna vrstva.339 Ve spodní části roucha je směr valéru jiný než směr, v jakém 

došlo k odpadnutí barevné vrstvy (viz obr). Na oděvu Ježíška lze vidět velmi slabé bílé 

fragmenty, podobně i na již popisovaném levém rukávu Madony, kde je však bílá tmavě 

modře valérována. Ježíškovy šaty byly patrně provedeny obdobně jako na poli 5.340 Tváře 

obou figur jsou dochovány ve velmi tenkých vrstvách, modelace je velmi jemná bez použití 

ostřejších linek. Větší ztráta barevné vrstvy je v oblasti Ježíškova ucha, kde prosvítá tmavá 

barva omítky (je možné, že jde os tejný typ tmavě fialových skvrn, jaké již byl popsány, zde 

mohly být také redukovány restaurátorem). Na Madonině tváři a na Ježíškově nose se 

nachází mohutná pastózní bílá retuš, tato retuš patrně překrývá zmíněné tmavé skvrny. O 

něco méně intenzivní, ale patrně stejného původu, je retuš na Madoniných prstech. Vlasy 

Ježíška jsou provedeny i dochovány podobně jako na poli 5, vlasy Madony mají základní 

tón také stejný, ale ve spodní části chybí charakteristická detailní lineární kresba z pole 5. 

Vlny vlasů jsou na Madoně pole 6 dochovány v okolí jejího pravého ramene, vlny jsou 

dochovány v tazích štětce širokých zhruba 1cm, nikoliv lineárně. Temeno Madony pokrývá 

jakýsi čepec v červenavém odstínu. Mezi rukami Madony a Ježíška je fragment zelené 

ratolesti, která je zvýrazněna drobnou světlou linkou. Svatozáře obou figur jsou provedeny 

kružidly, linky se vzájemně lehce protínají. V úrovni Madoniných nohou je stopa po kruhové 

lince (viz zákres původní techniky), v současné podobě malby nemá tato linka logiku. 

Anděl vpravo má šat a plášť ve stejné barevné kombinaci jako anděl vlevo, barvy jsou 

však prohozené. Červený plášť zářivého odstínu je dochován v tenké barevné vrstvě, šat je 

v odstínu omítky, lehce nažloutlé, místy lze vidět silnější fragmenty bílé či šedé. U samého 

spodního konce šatu je fragmentární odlesk červené. Mezi fragmenty se lokálně promítá 

šedá štětcová rozkresba. Křídla anděla jsou světle zelená, u konce perutí je vidět náznak 

tmavších odstínů v rázných tazích širšího štětce, naopak ve vrchní části je valér proveden až 

do běla. Ruce jsou od tmavého pozadí odděleny nikoliv po tvaru prstů, ale zakulaceně. Tvar 

prstů je následně proveden v červené okrové lince přes spodní modrou (toto by mohl být 

důležitý moment pro objasnění původní techniky. Malba obličeje stylově odpovídá andělovi 

                                                 
339 Jak zmiňuje také např. POKORNÝ, In: KUBÍNOVÁ, 2017. s. 169 
340 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
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vpravo – valéry jsou provedeny v plochách, detaily načrtnuty jemnou linkou v červeném 

okru. Ve ztrátách prosvítá omítka. Na hranici obličeje a vlasů anděla se opět promítá 

negativní otisk podmalby, tato linka vede vlnitěji, než je skutečná realizace vlasů v malbě. 

Anděl má rytou linku svatozáře, zhruba v oblasti spánku je zřetelný vpich po středu kružidla. 

Z vnější hranice této ryté linky je štětcem načrtnuta linka tmavě šedá. 

 

1.1.1.1.  Obě pole 

Nápisové pásky 

Písmo nápisových pásek je dnes poměrně čitelné, žádný z nápisů však není kvůli 

ztrátám omítek dochován celý. Na poli 5 je v místě ztráty páska naznačena sotva znatelnou 

bílou retuší na tmelu.  

Nápis je shora i zdola ohraničen rytými linkami, mezi které byl vepsán (viz obr). Tyto 

linky nejsou provedeny tak zřetelně jako ryté linky u svatozáří, omítka byla při jejich 

provádění patrně sušší. Pásky jsou dnes tvořeny převážně omítkovým tónem, lokálně jsou 

vidět fragmenty bílé. První písmena všech textů jsou tvořena dvěma barevnými vrstvami – 

červenou a černou. Vzhledem k tomu, že bylo písmo rekonstruováno, si nemůžeme být jisti 

původností žádné z těchto vrstev. Na nápisech je ve velmi drobných fragmentech dochována 

výraznější čerň – zde by mohlo jít o původní barevnou vrstvu. Tato čerň místy přesahuje 

v kaligrafických tazích až do malby. Lazurnější barevná vrstva by dle tohoto průzkumu 

připadla zásahu bratra Pantaleona (viz výše). Zejména po okrajích pásky jsou malé 

fragmenty silnějšího bílého nátěru (zřejmě druhotná vrstva). Na poli 6 je na silnějším nátěru 

proveden ornament v černé barvě, podobný není nikde v ambitu. Charakter této bílé 

podkladové vrstvy by spíš odpovídal novějšímu bílému nátěru. Přes okraje obou typů bílých 

vrstev místy přesahuje také modrá vrstva z pozadí, někde světlá, někde tmavší. Diskuze nad 

původností nápisové pásky je uvedena v závěru průzkumu. 

 

Dekor pod malbou 

Dekor, který v pásu tvoří předěl mezi malbou a soklovou omítkou, je v úseku polí 4-6 

dochován vůbec nejlépe v rámci celého ambitu. Dochované části se skládají z fragmentů 

bílého podkladu a drobných černých čtverečků tvořících v pásech šachovnicový dekor 

(podrobnější popis viz kapitola dekor). Čtverečky jsou velmi pravidelné a jejich rohy se sebe 

vzájemně nedotýkají, z čehož lze usuzovat, že mohly být provedeny pomocí šablony. 

V černých ploškách jsou znát souvislé tahy štětce (viz obr. 186). V horním a dolním 
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vodorovném pruhu je znát v pravidelných intervalech přerušení čtvercového dekoru, 

v těchto místech je možné vidět v omítce otisk kulatých útvarů – medailonů o průměru 

zhruba 6 cm (viz obr. 183). Ve velkých kosočtvercích, které dekor tvoří, jsou dochovány 

fragmenty modré barvy, v plochách mezi nimi fragmenty červené (viz obr. 184). Modré 

kosočtverce jsou lépe dochovány pod polem 5, červený dekor pod polem 6.  

Povrch omítky je v úseku pod polem 5 tmavší oproti poli 6. Omítka je v této části 

poškozena vrypy a oděrkami, na poli 6 jsou z většiny vytmeleny, na poli 5 pouze větší z nich 

(viz předěl obr 0426). Oba tyto rozdíly mohou být dány rozdílným restaurátorským 

přístupem. 

 

Plocha pozadí (obloha) 

Tmavé pozadí vyplňuje téměř celý zbytek scény vyjma figur nebo částí krajiny. Plocha 

pozadí je dnes tmavě modrá až šedočerná. Původně šlo o monochromní plochu, která byla 

patrně vytvořena souvrstvím šedé a modré.341 Dnes lze v ploše zaznamenat minimálně tři 

typy barevných vrstev. Při podrobnějším pohledu lze v této ploše vidět fragmenty drobných 

hvězdiček, které jsou dnes omítkového tónu, více o jejich původní podobě a technickém 

provedení nelze neinvazivním průzkumem zjistit. Hvězdy jsou dnes výrazněji dochovány na 

poli 6 (rozdíl může být daný odlišnou koncepcí čištění malby při restaurování).342 

Celoplošně je dochována šedočerná lazurní vrstva, která ohraničuje všechny figury, 

ohraničuje tvar žezla Madony a hvězdičky (dnes omítkového odstínu). Vrstva chybí 

v detailech uvnitř stromů. Další vrstvou je hladká kompaktní světle modrá, která je dnes 

dochována v pásu při okrajích maleb. Tato vrstva se mírně leskne. Tento pás zhruba 

odpovídá šíři většího štětce, cca 7 cm. Podobný odstín modré je na malbách severního křídla, 

zde je dochován téměř v celé ploše, ale pás u kraje je také zřetelný. Na severních malbách 

je považován za součást původní realizace.343 Fragmenty silné modré vrstvy jsou také 

v bezprostředním okolí figur, ale málokdy přesahují do prostoru ve větších celcích. Tyto 

fragmenty jsou podobného, mírně tmavšího odstínu než pásy na okrajích. Další odlišný 

odstín modré je ve fragmentu pod andělem vpravo (v 60. letech definován jako smalt), 

barevná vrstva této části je silná, jsou v ní znát tahy štětce (viz obr. 135). 

                                                 
341 POKORNÝ, In: KUBÍNOVÁ, 2017. uvádí také restaurátoři v 60. letech, např. BLAŽEJ, Pole 5. 

1964. 
342 ONDRÁČEK, Záznam o restaurování. 11. 8. 1963. Zde se zmiňuje o odstranění pozadí za Juditou.  
343 POKORNÝ, In: KUBÍNOVÁ, 2017. 
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Některé z těchto vrstev (a není vyloučeno, že jde právě o modrou, považovanou za 

původní) přesahují přes okraje bílé nápisové pásky. Další vrstva je nanesena přes závěs za 

Madonou na poli 5, kde vytváří mandorlovitý útvar. 

 

Krajina 

Scény obou polí jsou doplněny malbou stromků a krajiny s menšími rostlinami. Podklad 

pro tyto části se jeví jako okrový, nebo okrovo-černý. Malba těchto částí je založena na 

pastózních nánosech zelené, které jsou přímo v barevné mase modelovány světlejší barvou. 

Některé drobnější rostlinky jsou patrně provedeny za použití šablony, případně v kombinaci 

s domalováním detailů od ruky. Na některých rostlinkách lze vidět černé bobule s červenými 

framenty (patrně byly původně celé červené). Lístky stromů jsou na sebe vrstveny v pastách, 

mezi nimi prosvítá tmavé okrové pozadí (bez modré). Malba lístků je hladká a slabě se 

leskne. Na kraji lístků/tahu štětce bývá většinou kapka pasty z barvy. 

 

7.3.3. Vizuální průzkum v ostrém bočním nasvícení 

 Omítky obou polí 

Omítka obou polí je v celé ploše výrazně zvlněná. To je v první řadě dáno nerovným 

povrchem podkladového zdiva, na které byla natažena. Další nerovnosti pak mohou být 

výdutě vzniklé při upevňování fragmentů v roce 1945, případně i při silné pozdější injektáži. 

V omítce jsou znát dva vodorovné předěly, tzv. pontate, které vznikly při nanášení omítky 

ve vodorovných pásech (viz obr. 159). Na směru překryvu jednotlivých pontate je vidět, že 

byly natahovány od vrchních po spodní, přechody mezi těmito pásy nejsou zahlazeny. 

Původní omítka má poměrně hladkou strukturu. Pouze na několika místech, kde je omítka 

obnažena od barevných vrstev (např. svatozáře), je zrnitější a působí dojmem odrolení. Místy 

jsou v omítce zřetelné stopy po špachtli, z nich vyplývá, že byla omítka zahlazována malým 

nástrojem (viz obr. 120). Na většině plochy omítky lze odvodit, že byla upravována ve velmi 

vlhkém stadiu (viz obr. 121).  

Bočním světlem jsou zvýrazněny stopy po původní technice malby – zmíněné ryté linky 

svatozáří (u některých je dokonce zřejmé místo po vpichu kružidla - viz obr). Omítka mohla 

být při rytí svatozáří i suchá, ale vyzrálá. Dalšími linkami jsou ryté linky lokálně ohraničující 

písmo, z vrchní i spodní hranice. Ty jsou méně zřetelné než linky svatozáří, ale vyrytí do 

zcela zralé omítky je nepravděpodobné. 
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V bočním světle se zvýraznily drobné hloubkové defekty, zejména ve spodní části obou 

maleb. Defekty jsou na poli 6 vytmelené ve větší míře než na poli 5. Některé z defektů jsou 

uvnitř zatřeny barvou (převážně tmavou lazurní vrstvou pozadí). Zatření defektů však ještě 

nemusí vypovídat o druhotnosti nátěru, nerovnosti (defekty) v omítce mohly být způsobeny 

již při jejím nanášení.  

V nápisové pásce je v bočním světle vidět prodření, které vede po tvaru písmen. 

Ve spodních partiích malby, zejména na pásovém dekoru, je omítka obou polí 

poškrabána.  

 

 Pole 5 – omítky a tmely 

Omítka je na mnoha místech popraskána, jde o praskliny statické i praskliny způsobené 

při zajišťování maleb v roce 1945. Statické praskliny se promítají i do novodobých tmelů. 

Většina statikcýh prasklin není vytmelena. Okolí velkých defektů je popraskáno a vytmeleno 

– jde o zmiňované praskliny vzniklé při zajišťovacím zásahu v roce 1945. Tyto praskliny 

jsou z velké části vytmeleny. Praskliny jsou zaneseny prachem a sazemi. Omítka je dále 

poškozena mělkými defekty – škrábanci, důlky. Velká část těchto defektů je vytmelená, 

zejména ve spodní části (v pásu dekoru) jsou však nevytmelené škrábance.  

V povrchu malby se výrazně projevují tmely pocházející z různých období a tmely, 

jimiž byly vyplněny injektážní otvory. Převažují tmely z roku 1945, jsou jimi vyplněny 

největší ztráty i drobnější defekty a praskliny.344 Tyto tmely mají velmi hladkou strukturu 

bez zrnitosti. Povrch je velmi zvlněný, tmely mají neopracované okraje, často jsou znát stopy 

po špachtlích. Tmely většinou přesahují úroveň okolní omítky. Několik tmelů, které v roce 

1962 provedl Raimund Ondráček, mají o málo hrubší strukturu než předchozí popsané. Tyto 

tmely jsou do okrajů zapracovány o něco lépe.345 Všechny typy tmelů místy odpraskávají od 

okrajů, injektážní tmely (výplně) jsou popraskány ve struktuře a jsou naopak pod úrovní 

omítky. 

 

 Pole 6 – omítky a tmely 

                                                 
344 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. Také dle vizuálního průzkumu a komparace fotografií, zejména snímků 

přiložených k dokumentaci NPÚ ÚOP v Praze. ONDRÁČEK, Raimund. Restaurátorská dokumentace 

pole 5. i.č.7453C. 1962. 
345 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. Zde uvedeno, že již dva roky po nanesení tmely praskají a uvolňují se. 
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Malba je popraskána stejně jako malba pole 5 – jsou zde trhliny statického původu, 

umístění jedné praskliny je i zde stejné jako na předválečných snímcích. Kromě velmi 

tenkých z nich jsou tyto statické praskliny vytmelené. Menší praskliny nestatického původu 

vznikly i zde při zajišťování silně poškozených a křehkých omítek v roce 1945. Tyto 

praskliny jsou vytmelené a na rozdíl od podobných na poli 5 jsou tmely povrchově lépe 

upraveny  - vyfilcovány (viz tabulky srovnání zásahů). Zejména ve spodních partiích je 

povrch omítky narušen hloubkovými defekty, škrábanci a drobnými oděrkami. Jde většinou 

o mechanická poškození vzniklá manipulací s předměty v ambitu. Většina těchto defektů je 

vytmelena. 

V ostrém nasvícení vynikne velká nerovnost tmelů i na poli 6. Struktura tmelů je však 

o poznání rovnoměrnější, povrch byl zřejmě vyfilcovaný, přičemž vznikl jemně zrnitý 

povrch. I zde je v bočním nasvícení vidět nedokonalé zapracování do okrajů, hlavně u 

velkých tmelů.  

 

7.3.4. Průzkum UV fluorescence 

UV fluorescenci dává některým materiálům specifické zabarvení, podle něhož lze tyto 

materiály následně specifikovat. Pozorování a následná fotodokumentace maleb v UV 

fluorescenci může objasnit použitá pojiva nebo pigmenty, a to jak v originálu, tak ve 

vrstvách přemaleb či retuší. UV světlo však většinou přijímá pouze viditelnou složku malby 

– nelze podle něho hodnotit případnou stratigrafii sledovaného úseku. 

 

 Pole 5 

Výrazná žlutozelená fluorescence se projevuje na mnoha typech povrchů. Odstín 

fluorescence je charakteristický pro zinkovou bělobu, která se začala používat v první 

polovině 19. století.346 Tuto fluorescenci je vidět jednak na rozsáhlých i menších tmelech 

s retuší z 60. let, kde je výrazná po celé ploše, ale zejména při okrajích tmelů. Zde lze 

přisoudit fluorescenci použití zinkově běloby do retuše. Fluorescence je dále vidět na 

menších tmelech, např. na Juditině hrudi, na nichž nejsou známky retuší (a vyretušovány 

nebyly ani v době provedení)347 Stejná fluorescence je také na tmavých částech inkarnátů 

                                                 
346 BAYEROVÁ, Tatiana; ŠIMŮNKOVÁ, Eva. Pigmenty. Praha: Společnost pro technologie ochrany 

památek – STOP, 2014. ISBN 978-80-86657-17-2. 
347 Viz fotodokumentace NPÚ ÚOP v Praze. ONDRÁČEK, Raimund. Restaurátorská dokumentace 

pole 5. i.č.7453C. 1962. Na fotografiích z roku 1945 ještě nejsou, může jít o Ondráčkovy injektáže. 
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(např. Judita a Madona). Tato místa byla tmavá jak na nejstarších snímcích (1898), tak záhy 

po restaurování v 60. letech. Některé drobné části této tmavé barvy nevykazují fluorescenci, 

je tedy zřejmé, že fluorescence patří vrstvě, která je nanesena na ní. V tomto místě může 

tedy vykazovat fluorescenci buď zinková běloba uvnitř uď tedy může luminovat Již ve stavu 

po restaurování byla tato místa tmavá. Fluorescenci je možné přisoudit snaze o retuš, která 

se ale např. pro svou lazurnost nepodařila. Retuš také mohla být provedena již dříve, ale 

k úplnému překrytí tmavé skvrny nedošlo patrně nikdy.348 Fluorescence v těchto místech 

může však být také dána např. stárnoucím pojivem.349  

Další zobrazenou fluorescencí je méně výrazná oranžovočervená. Ta se při nasvícení 

projevuje v místech červených tónů, ať už přemaleb nebo domnělých původních vrstev. Jsou 

to šat ženy první zleva, oděv Davida a prostředního muže u něj, lokálně Goliášovo tělo. Dále 

jsou takto zvýrazněny téměř všechny inkarnáty u žen a figur v horní části. U mužů a 

Goliášovy hlavy jsou zvýrazněny pouze v náznaku, buď proto, že zde k fluorescenci není 

důvod, nebo proto, že je zde barevná vrstva velmi oslabena.  U všech těchto ploch by mohla 

být tato fluorescence způsobena kombinací rumělky či suříku s vaječnou temperou,350 která 

zde mohla být použita v původní technice.351 Z uvedených červených ploch jsou téměř jistě 

nepůvodní plášť Davida a anděla vlevo. Zde by mohla být luminiscence dána použitím 

stejného materiálu nebo prosvítáním původní barevné vrstvy, která by byla složena ze 

shodných složek (rumělka/suřík + vaječná tempera). 

 

 Pole 6 

Na tomto poli jsou dvě dominantní fluorescence shodné s polem 5. Drobné retuše 

vykazují svítivě zelenou barvu, která zřejmě odkazuje na použití zinkové běloby při 

restaurátorském zásahu. Tento pigment nebyl použit tak hojně jako u pole 5.352 Zde je pouze 

v retuších, které byly provedeny silnou pastou, aby překryly tmavé skvrny v inkarnátech. 

Tyto skvrny nevykazují fluorescenci ani zde, je tedy potvrzeno, že i na poli 5 v místech skvrn 

vykazuje fluorescenci druhotná vrstva (retuš) nanesena na tyto skvrny.353 

                                                 
348 Viz srovnání všech historických snímků z tohoto úseku. 
349 Fakulta restaurování. MILIONOVÁ, Ivana. Diplomová práce. 2017. 
350 Ibidem. 
351 POKORNÝ. In: KUBÍNOVÁ, 2017 
352 Výsledné retuše tmelů na poli 6 jsou lehkého vzhledu právě i proto, že do nich nebyla užita běloba. 

Na poli 5 se restaurátor jejímu užití zřejmě nemohl vyhnout, na zdejší hladké tmely by lazurní vrstva 

zřejmě nechytala 
353 Tmavé skvrny tedy mohou souviset s původní realizací, např. alterací použitých pigmentů 



112 

 

Další fluorescencí jsou i zde všechny červené vrstvy včetně některých inkarnátů, o tom 

viz pole 5. Jedinou červenou plochou, kde se UV neprojevuje, je střední žena u Sibyly.  

V UV se na poli 6 dále zvýraznily obrysy po odstraněných paprscích. 

 

V UV fluorescenci je zajímavý také předěl mezi zkoumanými poli č. 5 a 6. Pole 5 je v 

UV fluorescenci zářivější, světle modré, zatímco pole 6 je kromě výše popsaných míst zcela 

temné. Tento předěl zasahuje i do ornamentálního pásu pod malbami. Rozdíl je zřejmě dán 

odlišným restaurátorským přístupem uplatněným na jednotlivých polích (např. jiný typ 

fixáže, razantnější očištění apod). 

 

7.3.5. IR fotografie 

Metodou IR fotografie může dojít na výsledných snímcích ke zneviditelnění tenkých 

barevných vrstev. V případě, že je svrchní malba dostatečně lazurní, tak lze vidět podmalbu, 

případně jiné informace ze stavby malby.  

Pro tento průzkum byl použit fotografický filtr aplikovaný na objektiv fotoaparátu. 

Použitá metoda není z oblasti IR fotografie tou nejefektivnější, přesto výsledky přinesla. 

Pole 6, kde je větší pravděpodobnost, že zkoumaná malba je původní gotická, bylo 

sledováno nejdříve. Následně s ním byly srovnávány obrazové informace z pole 5.  

IR fotografie přinesla informace zejména ze barevné stavby inkarnátů. Byla 

zneviditelněna modelace stínů na tvářích, o níž lze tedy soudit, že byla provedena lazurní 

vrstvou (resp. že je současná vrstva lazurně dochována) na základový tón (růžovou). 

Nejvýrazněji se toto projevilo v místech přechodu tváře na krk nebo v okolí očních víček a 

rtů (viz obr. 193). Linky, které se na výsledné fotografii zobrazily, tak mohou patřit buď 

štětcové rozkresbě, nebo jde o silnější lineární nánosy stínů (ty však byly většinou 

zneviditelněny, z čehož lze soudit, že jejich barevná vrstva je většinou tenká).  

V IR fotografii se ukázalo, že mnohdy může chybět lineární rozkresba a výsledný efekt 

je dosažen až svrchní linkou, provedenou v tmavé lazuře. Takto to např. vypadá na některých 

detailech ve tváři anděla vpravo (obočí vlevo, na reálné malbě výrazná linka, 

zneviditelněním se pod ní jiná nepromítla), nebo také na ruce téhož anděla (viz obr. 196). 

Celá kresba ruky se zneviditelnila, pod ní však není vidět žádná jiná (pouze je i v denní světle 

znát obkroužení této ruky tmavou barvou pozadí). U rukou anděla vpravo lze lehké linky 

rozkresby vidět, mohou však patřit také svrchní lineární malbě, na kterou mohla být v tomto 

případě použita silnější vrstva barvy. 
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Překvapivě velmi podobná stavba barevných vrstev se touto zobrazovací metodou jeví 

také na poli 5, kde jsou na pohled v denním světle dochované tváře odlišné oproti poli 6. 

Z IR fotografií na tomto poli vyplývá, že pokud se v inkarnátech dosud nějaké přemalby 

nacházejí, patrně jsou pouze v tenkých lazurných nánosech.  

Kromě obdobné stavby tváří se dále odhalil levý loket anděla vlevo, kde je štětcová 

rozkresba vedena o cca 2 cm výše než je následná červená barevná vrstva (přemalba). Na 

jeho druhé ruce byla dále u spodní hranice předloktí nalezena přerušovaná linka (viz obr. 

201). Ta mohla mít nějaký smysl v původním štětcovém rozvržení, ale taky mohla vzniknout 

až dodatečně poškozením. V místech této linky jsou na povrchu dochovány fragmenty 

modrého pozadí.   

Dále lze soudit, že červená přemalba spodní části Madonina roucha je provedena v silné 

vrstvě – zde došlo jen k minimálnímu zneviditelnění některých míst. 

 

Malba inkarnátů pole 5 působí zejména u žen vedle Judity pastózněji. V IR je však 

viditelná podobná stavba tváří jako na poli 6, kde je pravděpodobnost původních maleb 

vysoká (vzhledem k restaurátorskému zásahu Jiřího Blažeje). Je tedy možné, že na poli 5 je 

malba inkarnátů původní, stejně jako na poli 6. 

 

7.3.6. Chemicko-technologický průzkum 

Tento průzkum byl proveden neinvazivně – bez odběru vzorků. Pro zjištění alespoň 

některých hodnot, na základě kterých by bylo možné určit materiálové složení maleb, byla 

použita metoda neinvazivní RTG fluorescence. 

K vyhodnocení materiálového průzkumu byl dále použit průzkum z roku 1965, kde je 

soupis jednotlivých stratigrafických vrstev na odebraných vzorcích. Protože fotografie 

nábrusů nejsou součástí dokumentu, nelze z něho dnes bezpečně vycházet. 

Dalším zdrojem pro utvoření závěrů byl nejnovější průzkum s odběrem vzorků z roku 

2015.354 Tento průzkum se sice týká polí v severním křídle ambitu, ale díky použití 

moderních technologií a dokumentaci se na něj lze spolehnout více než na předchozí 

jmenovaný z roku 1965. Informacemi z tohoto průzkumu jsou tedy získaná zjištění 

                                                 
354 NPÚ ÚOP v Praze. ZAMRAZILOVÁ, Lenka. Laboratorní průzkum, Výjevy z cyklu nástěnných 

maleb v ambitu Emauzského kláštera. Inv.č. M2015. 2015. Výsledky sumarizoval Pokorný. 

POKORNÝ, In: KUBÍNOVÁ, 2017. 
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upřesňována, případně dochází ke stručnému srovnání,355 přičemž je vždy uvedeno, kdy 

tomu tak je. 

 

 Průzkum RTG fluorescence - neinvazivní (2016) 

Bylo provedeno celkem 43 analýz na obou polích, z toho 30 na poli 5 a 13 na poli 6.  

Měřená místa jsou zakreslena v protokolu, který je součástí textových příloh. Výsledky 

tohoto průzkumu jsou shrnuty v kapitole výsledky chemicko-technologického průzkumu, 

podrobnější analýzy jednotlivých měřených bodů lze vidět opět v přiloženém protokolu. 

 

Místa pro měření touto metodou byla vytipována ještě před zpracováním ostatních 

materiálů k tomuto průzkumu. Ačkoliv se data z tohoto průzkumu dají použít (a mnohdy 

potvrdila i data z odebraných vzorků ze 60. let), lze dnes po zorientování se v barevných 

vrstvách na obou polích vytipovat místa, jejichž měření by přineslo informace zásadnější. 

Seznam těchto míst, která doporučuji k dalšímu měření, viz kapitola doporučený další 

postup. Zde je také seznam míst, na kterých bych doporučila odběr stratigrafického vzorku. 

 

 Chemicko-technologické průzkumy zásahů ze 60. let (invazivní 

průzkumy) 

Omítky  

Provedení chemicko-technologického průzkumu s odběrem vzorků omítek zmiňuje 

roku 1963 Ondráček.356 Bez odkazu na jednotlivé vzorky nebo přesné analýzy pak uvádí 

pouze výsledky: přibližné složení jednotlivých omítek a přítomný poměr plniva s pojivem. 

Tyto výsledky se mírně liší od výsledků Jiřího Blažeje, ten se však žádnou zmínkou neopírá 

o provedené analýzy omítek. (Proto je to v této kapitole bezpředmětné, komparace těchto 

dvou názorů viz výsledky průzkumu – omítka.) 

 

Malby 

Na polích 5 a 6 bylo během restaurování v minulosti odebráno několik vzorků pro 

stratigrafickou analýzu, za další chemicko-technologický průzkum lze považovat také 

mikrochemické zkoušky prováděné v průběhu prací na obou polích. Bohužel dnes není 

                                                 
355 Podrobná analýza rozdílů v původní technice by byla nad rámec této práce 
356 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. 
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dochován téměř žádný zápis o těchto technologických rozborech. Jediný dokument, kde jsou 

vzorky z pole 5 nebo 6 detailněji popsány, je zpráva z průzkumu, který provedl roku 1964 

Jiří Blažej na Ondráčkem již zrestaurovaném poli 5.357 Tyto vzorky tedy byly odebrány 

z malby v takovém stavu, v jakém ji vidíme dnes. V ostatních prohledávaných dokumentech 

je na vzorky odkazováno, ale jejich jednotlivá stratigrafie ani lokalizace není popsána nikde. 

Vzorky z uvedeného průzkumu pole 5 mají pouze slovně definované místo odběru a 

také slovně formulovanou stratigrafii (bez fotodokumentace nábrusu).  

Pro orientaci jsou v tomto dokumentu očíslovány rokem a původním číslem. Soupis 

odebraných vzorků je součástí grafické přílohy, jejich přibližná lokalizace je tamtéž.  

Doslovný přepis stratigrafie těchto vzorků neuvádím, interpretace vzorků je shrnuta 

v kapitole výsledky chemicko-technologického průzkumu. 

 

Na další vzorky jsou odkázány závěry ze souhrnné dokumentace (1964), která se týkala 

více polí, jednotlivé vzorky zde však nejsou jmenovány. Vzorky z pole 5 odebrané při 

revizním průzkumu Jiřím Blažejem v roce 1964 (viz výše) jsou tak zřejmě jediné, u kterých 

si můžeme být alespoň trochu jisti jejich lokalizací a popisem. 

 

Ostatní 

Roku 1965 byly z několika polí odebrány vzorky za účelem stanovení výskytu 

chloridových iontů na malbách. Bylo zde podezření, že by tyto částice mohl svým zásahem 

vnést do maleb Raimund Ondráček, to se však nepotvrdilo.358 Polí 5 a 6 se týkají pouze 

následující výsledky: 

 

 Pole 6: 

růžová-roucho – pozitivní 

spodní okraj – negativní 

 

 Stratigrafický průzkum, 2015 

Tento průzkum se týkal pouze pole 17 v severním křídle ambitu.359 V rámci tohoto 

průzkumu bylo odebráno 7 vzorků pro stratigrafickou analýzu, z těchto sedmi se jeden 

                                                 
357 O tomto detailněji viz kapitola restaurátorské zásahy 
358 Zápis ze schůzky, chloridové ionty. 11. 3. 1965 
359 ZAMRAZILOVÁ, Laboratorní průzkum. 2015 
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vzorek týkal omítky, pomocí ostatních bylo definováno souvrství barevných vrstev a 

identifikovány pigmenty. 

Dále byl odebrán vzorek pro analýzu pojiva maleb a proběhlo také XRF spektrometrické 

měření in situ. 

 

 Výsledky chemicko-technologických průzkumů 

Omítky360 

Dle citované dokumentace (respektive blíže nespecifikované analýzy) jsou omítky tří 

typů: lepící malta, jádrová omítka a svrchní omítka. Všechny omítky se skládají z kopaného 

písku s menší frakcí, vápna a hlinitých příměsí. U lepící malty je poměr pojiva ku plnivu 

1:5; u jádrové omítky 1:3-4; svrchní intonaco má poměr 1:3. 

 

Plochy s červenými přemalbami 

Pod všemi dnešními červenými na poli 5 se nachází červená vrstva starší – zřejmě 

původní.361 Týká se to anděla vlevo, křídel anděla vpravo, Juditina šatu i červených oděvů 

Davida a postav okolo. U všech těchto ploch je pod přemalbami (zpravidla uvedeného 

odstínu kaput mortum, někde jsou i další vrstvy) použit pigment minium. Tento pigment je 

někde zčernalý (vzorek 1964/169). Výsledný odstín červených vrstev se mohl i v rámci 

jednoho pole lišit, a to díky rozdílné podkladové barvě pod červenou. Například na hrudi 

Judity se pod miniovou červenou nachází bílá vrstva, stejně tak u křídla anděla vpravo.362 

Bílá vrstva je také pod červení šatu u prvního muže za Davidem, zatímco šaty Davida i 

třetího muže, pro které je také použito minium, mají dle vzorku jen omítkový podklad. Na 

šatu u anděla vlevo byl pod červenou nalezen okrový nebo načervenalý podklad, výsledný 

odstín tedy mohl být teplejší.  

Na vzorcích severní stěny je jedné červené vrstvy okrový podklad, u jednoho vzorku 

však ne, zde je podkladem bílá vrstva.363 

                                                 
360 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. 
361 Pro jednoduchost říkejme nejstarším přítomným vrstvám původní, stejně jako se domnívali v 60. 

letech i zpracovatelé vzorků. Skutečnost však může být jiná – to by dnes mohl prokázat invazivní 

průzkum s odběry vzorků. 
362 Jinde se restaurátoři vyjadřují o tom, že místy přítomná bílá vrstva může být výsledkem vyloučení 

uhličitanu vápenatého po nanesení omítky, avšak potvrzují, že v některých případech jde skutečně o 

záměrnou vrstvu, zmiňují ji však jako podklad pod modré vrstvy, nikoliv červené. BLAŽEJ, Souhrnná 

restaurátorská zpráva. 2. 12. 1964 
363 ZAMRAZILOVÁ, Laboratorní průzkum. 2015 
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Měřením RTG fluorescence byla v šatu Judity definována jako pigment rumělka, 

železité pigmenty, minium a sloučeniny mědi.364 

Přemalby všech těchto ploch se u každého vzorku mírně liší, na vzorcích 1964/169, 181, 

185, 186 jsou dvě vrstvy přemaleb. U vzorků 196, 185, 186, 187 a 188 je jedna z přemaleb 

v odstínu kaput mortum.365 U vzorku 169, 186 a 188 je navíc fixáž (přičemž na místě vzorku 

169 je i vizuálně rozlišitelná.  

Zajímavé je, že rozdílnost červených odstínů, jaká byla patrně dána podkladovými 

vrstvami, lze dnes někde sledovat i v tónu přemaleb (viz např. srovnání dnešního odstínu u 

prvního muže u Davida, třetího muže a anděla vlevo). 

Na poli 6 je u červených vrstev místy uváděno rovněž minium, převažuje však rumělka. 

Tyto informace jsou opřeny o dobové mikrochemické zkoušky.366 

U vzorku z anděla vlevo se autor zmiňuje, že je zde minium zčernalé. 

 

Judita a třetí žena 

Na těchto figurách byla zkoumána místa roušek na hlavách žen. U třetí ženy zleva je 

malba roušky navrstvena přes inkarnát ženy za ní. Obě roušky jsou bílé, u Judity je světle 

modrý valér proveden modrým azuritem ve směsi s vápnem. Pod těmito prvky není okrový 

podklad, pouze u Judity se pod bílou nachází „zažloutlá“ bílá. 

U obou byla na povrchu nalezena velmi tenká růžová vrstva přemalby. 

 

Čtvrtá žena – inkarnát a šat 

Vzorky byly odebrány na čele ženy a na dekoltu v místě zelené látky. U vzorku na 

dekoltu tvoří první vrstvu bílá (může jít o vysrážený uhličitan vápenatý) na čele je 

podkladem pouze omítka. Následující pleťový tón je u obou vzorků složen ze tří vrstev, 

považovaných za původní. Základový tón (spodní vrstvu) tvoří světle červená, následuje 

tmavší červená, na ní pak růžová.  

U vzorku z dekoltu spočívá přemalba v tmavě červené (železité a olovnaté pigmenty)367. 

Pouhým okem není tato červená přemalba na dekoltu odlišitelná od „původních“ vrstev 

v tváři. Na této červené přemalbě je navrstvena tmavě šedozelená obsahující měděnku 

(dnešní část šatu). Na inkarnátu na čele je tenká červená přemalba, následuje našedlá vrstva 

                                                 
364 Viz textová příloha 
365 Odstín jinde uveden u všech červených přemaleb, viz BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
366 BLAŽEJ, Zpráva o průzkumu polí 6 a 7. 7. 6. 1963 
367 Viz textová příloha 
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do růžova. I ta se skládá zhruba ze tří nánosů, v nichž se vyskytuje olovnatá běloba 

(potvrzeno měřením RTG fluorescence, při kterém zde byly naměřeny sloučeniny olova a 

dále uhličitan vápenatý a železité pigmenty).368 Dle vizuálního popisu vrstvy i dle složení 

potvrzeného RTG fluorescencí jde o záměrně ponechaný fragment přemalby na čele. Ten z 

fotografií ze snímání přemaleb369 působí spíše jako vrstva laku. 

Bílá podkladová vrstva inkarnátu byla nalezena také na severní stěně ambitu.370 

Podkladové vrstvy inkarnátů na vzorcích pole 5 i pole 17 se tedy shodují. 

 

Madona 

Jedině na koleni Madony (vzorek 1964/173) se pod červenou přemalbou nenachází 

červená, ale azuritová modř (viditelná i pouhým okem). Podklad jí tvoří žlutá okrová 

podmalba (viditelná na vzorku jen místy, přesto zde i dle odstínu svrchního modrého pláště 

patrně je přítomna v celé ploše). 

Zelený rub pláště Madony nemá dle soupisu vzorků žádné přemalby, podklad pod 

malachitovou zeleň tvoří tenká vrstva žluté s černou. 

Pod zelenými a modrými vrstvami severní stěny byl nalezen okrový podklad.371 

Podkladové vrstvy na vzorcích pole 5 i pole 17 se tedy shodují. 

 

Závěs za Madonou 

Této části pole 5 se týkají dva vzorky. Na vzorku z pruhu mříže (1964/177) byla 

nalezena okrová podmalba, na druhém vzorku (1964/176 - detail lístečku mezi pruty mříží), 

nikoliv. Lze z toho odvodit, že tónem podmalby mohlo dojít k rozvržení jednotlivých prutů 

mříží. Protože však není známé přesné místo odběru vzorku, nelze tuto teorii považovat za 

definitivní. 

Červená použitá pro malbu mřížky obsahuje železo (což potvrzuje i neinvazivní 

průzkum)372, zelenou na lístečcích tvoří malachit. 

Na obou vzorcích se nachází tenká růžová vrstva přemalby. Na vzorku 177 byla navíc 

nalezena novější přemalba obsahující smalt, shodná s vrstvou přemalby na vzorku 1964/171 

                                                 
368 Viz textová příloha 
369 Dostupné jako součást dokumentace NPÚ ÚOP v Praze. ONDRÁČEK, Raimund. Restaurátorská 

dokumentace pole 5. i.č.7453C. 1962. 
370 ZAMRAZILOVÁ, Laboratorní průzkum. 2015 
371 Ibidem 
372 Viz textová příloha 
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(plocha pozadí u anděla vpravo). Tato vrstva je v tomto místě patrně viditelná i pouhým 

okem (viz obr. 130).  

Měřením RTG fluorescence byl na mřížce závěsu navíc zjištěn olovnatý pigment, 

rumělka a uhličitan vápenatý.373 

 

Anděl vlevo – křídla 

Na křídlech tohoto anděla byly odebrány dva vzorky. U jednoho je definována lokalita 

„pravé křídlo“, místo druhého vzorku není specifikováno. Vzorky jsou zcela odlišné. 

Pravé křídlo má na vzorku místy okrovou (zřejmě podkladovou) vrstvu. Následuje 

vrstva černé (lokálně v prohlubních). Následující vrstvou je modř (azurit), na ní zeleň 

(malachit). Tím dle vyhodnocení vzorku končí vrstvy původní, následuje na nábrusu pouze 

lokální žlutavá až šedá přemalba. 

Dle druhého vzorku se na omítce nachází bílá vrstva (může jít o vysrážený uhličitan 

vápenatý), na ní pak zelená (malachit). Přemalba je světle zeleného tónu – měděnka. Při 

pohledu pouhým okem je tato vrstva přemalby možná slabě patrná (viz obr. 122). 

 

Plocha pozadí 

Ze stratigrafie i přibližného popisu umístění vzorku vyplývá, že vzorky byly odebrány 

v místech, kde je na pohled dochováno silnější modré souvrství, tedy mimo hlavní 

šedé/lazurní plochy, v těsném okolí figur. Zdrojový dokument pochází z doby, kdy byla 

malba již zbavena přemaleb, a to včetně plochy pozadí (zmíněno pouze na Juditě)374. Zde 

patrně proběhlo odstranění svrchní lazury „indigo“375 

Dle všech vzorků se modrá plocha (jež je prezentována jako původní) skládá 

z podkladové černé, na níž následuje modrá (u vzorku 1964/172 definována jako azurit). Pod 

levým andělem (vzorek 1964/172) je první vrstvou navíc okr. Ten mohl vzniknout také 

přetažením z podkladové vrstvy anděla (na severní stěně je však okr také pod modrými 

vrstvami pozadí).376 Základní souvrství pozadí (tedy černá + modrá) je u vzorku 1964/189 

doplněno ještě svrchní černou, přítomnou jen fragmentárně. Měření RTG fluorescence 

proběhlo na místech srovnatelných s odběrem vzorku 1964/172. I při tomto měření byla 

                                                 
373 Průzkum nevylučuje ani přítomnost zinkové běloby, ta se ovšem nepředpokládá (viz Zpráva, 

textová příloha). Nabízí se úvaha, zda nemůže být součástí růžové přemalby, která byla přítomna 

v popsaných stratigrafických vzorcích. 
374 ONDRÁČEK, Záznam o restaurování. 11. 8. 1963. 
375 Ibidem 
376 ZAMRAZILOVÁ, Laboratorní průzkum. 2015 
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modrá charakterizována jako azurit. Měřena byl také plocha okolí, kde je možné 

předpokládat dochování původní černé podmalby. Zde byl naměřen uhličitan vápenatý a 

železité pigmenty.377  

Z přemaleb v této ploše je pouze na vzorku 1964/171 definována silná vrstva olovnaté 

běloby se smaltem (tedy typickým barokním pigmentem)378. Následující přemalbou, která 

se vyskytuje na obou vzorcích vrchní části (tedy 1964/171 a 1964/172) je pak jakási 

červenožlutá (resp. červenohnědá).  

Pokud to shrneme, výrazné modré části pozadí (tvořené souvrstvím černé a modré), 

které se bezprostředně dotýkají figur (a kde byly odebrány vzorky), by mohly být odkazem 

původní techniky. Je možné, že v rámci pozadí jsou dochovány i jiné původní plochy, ale ne 

v kompletním souvrství (např. pouze podkladová čerň). 

O ploše pozadí na poli 6 jsou pouze zmínky bez podložení laboratorními testy, nicméně 

zde je restaurátory uvedeno toto souvrství: podkladová šeď, na ní modř dochována 

fragmentárně, následuje celoplošná šeď novodobá379 (zde by mohlo jít např. o přemalbu, 

která mohla být na plochu nanesena bratrem Pantaleonem (viz restaurátorské zásahy). Dále 

je ovšem stejnými autory dokládána původní technika spočívající v navrstvení černé, modré 

a závěrečné načervenalé lazury.380 

Stejné složení jako u předpokládaných původních vrstev, bylo RTG fluorescencí 

naměřeno také na poli u Judity, při okraji, kde je modř nejvýraznější. 

U severní stěny bylo v plochách pozadí identifikováno podobné souvrství. Podkladovou 

vrstvu zde však tvoří okr, následuje černá vrstva a modrá vrstva z azuritu.381 

 

Malba rostlin 

Vzorky z malby rostlin byly odebrány dva – z malby stromu vlevo nahoře (1964/174) a 

z malby rostlinky na zemi poblíž Davidova šatu (1964/187). U menší rostlinky byla opět 

nalezena bílá podkladová vrstva, následující souvrství je u obou vzorků shodné: na 

podkladové okrovo-černé vrstvě je nanesena malachitová zeleň. Dle vyhodnocení vzorku 

jde o původní vrstvu. Na jiném lístku v podobné lokalitě jako vzorek 1964/187 byl 

                                                 
377 Železitá čerň mohla být pro svůj neušlechtilý tón užívána právě v podkladových vrstvách. 

BAYEROVÁ, 2014. 
378 Ibidem 
379 bude patrně shodná s vrstvou, kterou Ondráček nazývá indigo. ONDRÁČEK, Záznam o 

restaurování. 11. 8. 1963. 
380 BLAŽEJ, Souhrnná restaurátorská zpráva. 2. 12. 1964 
381 ZAMRAZILOVÁ, Laboratorní průzkum. 2015 
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neinvazivním měřením RTG fluorescence382 definován zelený měďnatý pigment. To by 

mohlo odpovídat výše zmíněnému malachitu.383 Podkladová vrstva v oblasti rostlin z tohoto 

měření vychází jako železitá (odpovídá použitým okrům) s uhličitanem vápenatým (patrně 

pojivo podkladové vrstvy nebo složení holé omítky). 

Co se týče přemaleb, na vzorku malby stromu byly nalezeny pouze černé nečistoty, na 

vzorku menší rostlinky je fragment přemalby odstínu kaput mortum, která rostlinku původně 

překrývala (viz tabulky přemaleb). 

Pokud bychom zelenou a její podkladové vrstvy považovali dle citovaného průzkumu 

za původní, lze ze souvrství odvodit teorii o technice malby: Místo pro stromy mohlo být při 

malbě pozadí vynecháno, na místo stromů byla rovnou nanesena podkladová okrovo-černá 

vrstva. Ta dodnes prosvítá mezi jednotlivými pastózními nánosy zelených lístků. 

 

Nápisová páska 

Materiály použité pro malbu nápisové pásky byly měřeny pouze neinvazivně metodou 

RTG fluorescence.384 

V bílé vrstvě na pásce byl definován uhličitan vápenatý. Bílá byla měřena v místě, kde 

předpokládáme starší bílou vrstvu ze dvou. 

Měřeny byly také hodnoty okolní omítky, která na sobě může mít nějaký podkladový 

nátěr. Zde byl naměřen uhličitan vápenatý a malé množství sloučenin železa (což by 

přítomnost alespoň fragmentů černé či okrové barevné vrstvy nevylučovalo. 

 

Ostatní 

Z ostatních pigmentů byly metodou RTG fluorescence na poli 5 měřeny zejména 

červeně. Téměř všechny odpovídají použití železitých pigmentů a minia. Na výrazné malbě 

ruky muže u Davida byla zjištěna rumělka. 

Na poli 6 byly měřeny pouze hodnoty na šatu Madony. V modrých odstínech byl 

definován azurit, podobně jako na ploše pozadí pole 5. Dále jsou v modrých vrstvách 

přítomny železité a olovnaté pigmenty (minium, olovnatá běloba). 

 

V rámci ambitu musely proběhnout ještě další mikroanalýzy. Jiří Blažej např. 

identifikoval mnohem bohatší souvrství na malbách severního a východního křídla, než jaká 

                                                 
382 Viz textová příloha 
383 BAYEROVÁ, 2014. 
384 Viz textová příloha 
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jsou uvedena u přepisu výše uvedených vzorků. Některé z těchto analýz prezentoval jako 

součást článku o technických paralelách deskové a nástěnné malby.385 Dle jeho analýz 

uvedených v tomto článku (tentokrát i s fotografiemi nábrusů) se na omítce nachází šedá 

křemičitá hmota podobného složení jako na deskových obrazech, na ní následuje vrstva 

křídy. Na ní teprve následuje žlutočervená okrová vrstva, patrně obdobná jako na některých 

vzorcích výše. Pořadí jednotlivých vrstev se na různých vzorcích lišilo, ne na všech vzorcích 

byly také nalezeny všechny uvedené vrstvy.386 Vzorky podkladových vrstev, kterými jsou 

argumenty podloženy, se však zcela liší od vzorků popsaných na poli 5 (viz výše). 

  

7.4. Shrnutí výsledků průzkumu 

 

7.4.1. Popis přítomných vrstev 

Následující výčet informací se opírá o historické restaurátorské zprávy (respektive 

průzkumy) a o průzkum in situ. Fakta, která lze zjistit neinvazivní prohlídkou maleb (včetně 

studia historických fotografií), jsou na této metodě založena. Informace, pro jejichž získání 

bylo nutné do struktury maleb zasahovat, jsou většinou čerpány z restaurátorských 

dokumentací z 50.-80. let a z jiných zdrojů (tyto informace jsou vždy opatřeny poznámkou 

pod čarou). 

 

 Původní realizace 

Zdivo387 

Zdivo severní a východní chodby je složeno z kvádrového kamene, na západní a 

zkoumané jižní chodbě jsou použity méně kvalitní lomové kameny.388 Místy je mezi kameny 

vsazen pískovec či pálená cihla.389 Velikost kamenů je různorodá, od nejmenších po kvádry 

o rozměrech až 60x40x50cm. Skladba kamenů na sebe je nepravidelná, je závislá na tvaru 

                                                 
385 HAMSÍK, Mojmír; TOMEK, Jindřich. Technické paralely deskové a nástěnné malby 14. století. 

Umění. 1983, XXXI. s. 308-314. 
386 Ibidem 
387 Vzhledem k neinvazivnosti tohoto průzkumu jsou informace čerpány z restaurátorských 

dokumentací ze 60. let. Zde se většinou vztahují ke všem malbám cyklu. Dále pak čerpáno z 

POKORNÝ, In: KUBÍNOVÁ, 2017. 
388 Blažej, 1966 
389 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. 
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jednotlivých kvádrů (viz foto z 1945).390 Celé zdivo je zvlněné, dle nepravidelného tvaru 

použitých kvádrů. Kameny jsou na sebe lepeny maltou s hlinitými příměsemi.391  

Zdivo má evidentně dlouhodobé statické problémy – alespoň na zkoumaných polích 

jsou na snímcích z roku 1945 odhaleny praskliny, které se promítaly a stále promítají 

v omítce. 

 

Omítka392 

Omítka je na zdivo nanesena ve dvou vrstvách. Spodní vrstva omítky byla možná 

totožná s maltou lepící, restaurátoři se na tomto neshodují. Zatímco Blažej je zastáncem této 

teze,393 Ondráček udává rozdílná složení pro každý typ malty394 (je možné, že se tato 

informace liší na jednotlivých polích). Lepící i jádrová malta je definována jako nekvalitní 

(v době restaurování byla ve velmi sypkém stavu a uvolněná od podkladu),395 je složena 

z kopaného písku a vápna a jsou zde také hlinité příměsi.396 Malta má šedohnědou barvu a 

není v ní zastoupeno větší kamenivo ani oblázky. Na povrch zdiva byla jádrová omítka 

nanesena v tloušťce cca 5-40mm, 397 průměrná tloušťka byla okolo 20mm.398 Omítka 

nepravidelným povrchem obkresluje nerovnost kamenného zdiva.399 V jádrové omítce 

údajně nejsou znát stopy po vertikálním dělení – pontate.400 

Vrchní vrstva omítky – intonaco – byla nanesena v síle cca 3401-5mm402 a má žlutavý 

odstín.403 Tato omítka se skládá z říčního404 nebo kopaného405 písku s ostrými zrny a 

                                                 
390 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. 
391 Ibidem 
392 Viz pozn. 388 
393 BLAŽEJ, Zpráva o průzkumu polí 6 a 7. 7. 6. 1963. Patrně soudí dle vizuálnho průzkumu na polích 

6 a 7, ale zjištění o omítce následující rok potvrzuje i po průzkumu polí 8, 11, 12, 13, 4, 3., viz 

BLAŽEJ, Předběžná zpráva pole č. 11, 12, 13. 4. 4. 1964 
394 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. Dle tohoto dokumentu, kde je analýza 

omítek zmíněna, je poměr vápna ku písku v jednotlivých vrstvách tento: lepící malta: 1:5; jádrová 

omítka 1:3-4; svrchní intonaco 1:3. 
395 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957 
396 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. Zde také uveden poměr složek: 1díl vápna 

na 5 dílů písku. 
397 Ibidem 
398 BLAŽEJ, Předběžná zpráva pole č. 11, 12, 13. 4. 4. 1964 
399 ONDRÁČEK, Příspěvek k řešení problematiky. 1963. 
400 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. 
401 BLAŽEJ, Souhrnná restaurátorská zpráva. 2. 12. 1964 
402 ONDRÁČEK, Příspěvek k řešení problematiky. 1963. 
403 BLAŽEJ, Zpráva o průzkumu polí 6 a 7. 7. 6. 1963. 
404 BLAŽEJ, 1966 
405 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. 
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z vápna, jehož součástí jsou bílé pojivové závalky, které jsou zřetelné v omítce.406 Je možné, 

že i zde jsou součástí omítky hlinité příměsi.407 Poměr vápna vůči ostatním složkám v omítce 

je dle Blažeje velmi malý (Ondráček uvádí poměr 1:3, viz pozn. 394), obecně je omítka 

nízké kvality.408  

Nanášení omítky intonaca probíhalo v tzv. pontate – vodorovných pásech. Z původních 

čtyř jsou dnes na malbách patrné tři, čtvrtý soklový pás již neexistuje. Pásy kopírují patra 

lešení, přičemž ta byla nižší než jsme dnes zvyklí (v rámci práce docházelo k posouvání 

podlážek lešení tak, aby práce z nich byla pohodlná). Nanášení jednotlivých pontate 

probíhalo ve směru shora dolů, což lze soudit dle směru překryvu omítky jednotlivých 

pontate (hranice pontate viz zákres původní techniky). Omítka intonaca je nanesena na 

zvlněnou vrstvu podkladovou, kterou také kopíruje, respektive kopíruje podklad – kamenné 

zdivo. K nanesení/vyhlazení omítky bylo použito poměrně malého nástroje – zvlnění by při 

použití nástroje s větší plochou nebylo tak výrazné (ve vrchní části maleb jsou navíc stopy 

po menším nástroji dochovány, viz obr. 120).409 Dle tahů v omítce je také zřejmé, že nástroj 

byl hladký, patrně kovový. V momentu zpracování byla omítka (alespoň na některých 

místech) evidentně velmi mokrá čemuž odpovídá dnes viditelní struktura (viz obr. 121). Po 

zavadnutí se na omítce vytvořila bílá vrstva uhličitanu vápenatého, který byl z omítky 

vytažen při uhlazování.410 

Oba restaurátoři se obecně shodují na nízké kvalitě omítky z hlediska složení, Ondráček 

navíc přidává i zhodnocení kvality provedení, podle něhož neodpovídá vysokým dobovým 

standardům. Dle jeho hodnocení jsou omítky polí 5, 6, 7 a většiny východní strany nejlépe 

zpracované v rámci celého cyklu. Oproti tomu západní křídlo je zpracováním omítek 

nejhorší.411 V jižním křídle (tedy i na polích 5 a 6) tak byla v 60. letech omítka údajně nejlépe 

dochována,412 Blažej naopak tvrdí, že omítka pole 6 byla z jím zkoumaných polích vůbec 

v nejhorším stavu.413 

                                                 
406 BLAŽEJ, Zpráva o průzkumu polí 6 a 7. 7. 6. 1963. 
407 ONDRÁČEK, Příloha k teoretickému pojednání. 1963. Tomu by ostatně nasvědčovala i 

restaurátory prokázaná slabá koheze, případně náchylnost na vlhkost 
408 BLAŽEJ, 1966 
409 Což byla ve středověku běžná praxe, viz HOŠEK, Jiří; MUK, Jan. Omítky historických staveb. 

Praha: SPN, 1989. ISBN 80-04-23349-x. 
410 BLAŽEJ, Souhrnná restaurátorská zpráva. 2. 12. 1964 
411 ONDRÁČEK, Příspěvek k řešení problematiky. 1963. 
412 ONDRÁČEK, Záznam o restaurování. 11. 8. 1963. 
413 BLAŽEJ, Předběžná zpráva pole č. 11, 12, 13. 4. 4. 1964 
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Uvnitř omítky lze dnes předpokládat přítomnost cizorodých materiálů pocházejících 

z restaurátorských zásahů. Do omítky byly aplikovány za účelem strukturálního zpevnění 

(nahrazení pojiva) nebo vyplnění dutin. Jejich největší přítomnost se předpokládá v okolí 

rozsáhlých defektů způsobených bombardováním (přičemž na poli 6 měla být injektáž 

aplikována převážně těmito defekty, takže pravděpodobnost přítomnosti injektážní směsi 

mimo jejich okolí je zde nižší).414 Přesné vymezení těchto materiálů viz tabulky 

restaurátorských zásahů.  

 

Přenos malby na stěnu 

Přenos byl nevyhnutelnou součástí malby, přesto se o něm nepodařilo odvodit žádnou 

informaci. Linky štětcové rozkresby, které dnes můžeme na malbě vidět, jsou velmi 

suverénní a minimálně ve viditelných úsecích v nich nejsou prováděny žádné autorské 

opravy. Proto je pravděpodobné, že této kresbě předcházela kresba zběžnější, např. uhlem, 

který byl následně sprášen.415 Tento mezikrok by navíc mohl být užitečný i z důvodu, že při 

lokální podmlabě okrem (viz dále), by malíř měl kresbou jasně dané hranice.416 

Rozvržení malby uhlem bylo v téže době běžné v deskovém malířství.417 

 

Podkladový nátěr 

 

 

Malba byla provedena na vyzrálou omítku, o čemž svědčí bílá vrstva uhličitanu 

vápenatého nalezená na některých nábrusech.418 

Na zkoumaných polích nebyl nalezen důkaz o tom, že by byla malba celoplošně 

podložena okrovým nátěrem.419 Dle vizuálního průzkumu i dle Blažejových tvrzení je 

možné, že okrová se v tomto křídle ambitu nachází pod zelenými, modrými a hnědými 

plochami, pod červenými pouze na ostatních stěnách ambitu.420 Přitom na nábrusech pole 5 

                                                 
414 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva pole č. 6 a 7. 14. 9. 1963. Při předchozích zásazích však mohly 

být otvory vrtány – není řečeno. 
415 POKORNÝ, In: KUBÍNOVÁ. 2017 
416 Takto to ostatně naznačil také Ondráček (ONDRÁČEK, Příspěvek k řešení problematiky. 1963). 

Ten ale kalkuloval s tím, že jediná rozkresba je právě dnes viditelná štětcová, jinou rozkresbu 

nepřipouštěl. 
417 POKORNÝ, In: KUBÍNOVÁ. 2017 
418 BLAŽEJ, Souhrnná restaurátorská zpráva. 2. 12. 1964 
419 Toto tvrdí Pokorný o severní stěně, kde však mohla být technika mírně odlišná. Ostatně i štětcová 

kresba má zřejmý jiný rukopis. 
420 BLAŽEJ, 1966 
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je okrová vrstva také na poli 5 pod červenou anděla vlevo.421 Dle těchto vzorků naopak chybí 

na zelených křídlech, která by podle Blažejovy uvedené teorie měla být okrem podložena. 

Odstíny, které naopak dle vzorků podloženy nebyly, byly inkarnáty, některé zeleně, některé 

červeně a plocha pozadí.422 Okrový podklad byl zabarven železitými okry. 

Pod některými modrými (např. právě roucho Madony na poli 6) pak byl v nábrusu 

nalezen bílý vápenný nátěr. Ten mohl být použit, aby dodal modré barvě větší zářivosti423 

(to je zajímavé v kontrastu Madony pole 5, která je zřejmě okrem podložena, a také její 

výsledný odstín je teplejší). O lokálním vápenném nátěru se zmiňuje také Ondráček.424 Na 

nábrusech z pole 5 byla bílá vrstva nalezena na inkarnátech a také jako podklad pro finální 

bílou vrstvu Juditiny roušky. 

Pozadí zkoumaných polí bylo dle restaurátorů rovnou podloženo černí, bez okrového 

podkladu. To by odpovídalo technice veneda, kterou bylo prováděno pozadí. Tato technika 

se skládá ze souvrství černé a modré barvy.425 

Pokud by na zkoumaných malbách skutečně probíhalo takovéto rozvržení v barevných 

tónech, je pravděpodobné, že mu předcházela alespoň zběžná rozkresba uhlem (viz výše). 

Na malbě severní stěny byla okrová vrstva nalezená na všech vzorcích vyjma 

inkarnátu,426 přesto se lze domnívat, že zde došlo k celoplošné okrové podmalbě.427 Největší 

rozdíl by tak mohl být právě v podložení plochy pozadí, která byla i zde provedena nejprve 

okrem, až poté černou. Odhalená omítka v této části působí vizuálně tmavší, může tedy jít o 

odchylku v technice. 

 

Křídový podklad, křemičitá vrstva 

Vrstvy nebyly analyzovány na žádném ze zkoumaných dvou polí, ani na poli 18 

severního křídla.428 Přesto je zde uvádím – jsou jedním z argumentů o teorii paralel techniky 

deskové a nástěnné malby.429 Technika se na zkoumaných polích může lišit od polí, z nichž 

byl tento závěr odvozen. 

                                                 
421 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. 
422 Ibidem 
423 BLAŽEJ, Souhrnná restaurátorská zpráva. 2. 12. 1964 
424 ONDRÁČEK, Záznam o restaurování. 11. 8. 1963. 
425 MORA, Paolo; MORA, Laura; PHILLIPPOT, Paul. Conservation of Wall Paintings. London: 

ICCROM, 1984. ISBN 0-408-10812-6. 
426 ZAMRAZILOVÁ, Laboratorní průzkum. 2015 
427 POKORNÝ, In: KUBÍNOVÁ. 2017 
428 Ibidem 
429 HAMSÍK. Technické paralely. 1983 
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Rytá kresba 

Na několika místech v rámci obou polí byla pro rozvržení použita rytá kresba. Jde 

zejména o svatozáře - pro tento účel bylo použito kružidlo (stopa po středu je dnes u 

některých kružnic patrná). Kresba byla zřejmě provedena do suché omítky.430 

Rytí lze vidět také lokálně na nápisových páskách. Linky jsou zde méně výrazné než u 

svatozáří, přesto těžko soudit, zda mohly být provedeny s časovým odstupem padesáti let 

(jak tvrdí umělecko-historický průzkum).431 

 

Štětcová rozkresba 

Na obou polích je dnes vidět lineární štětcová rozkresba. Linky jsou silné zhruba 0,4 cm 

a jsou šedé barvy.432 Dnes tyto linky vidíme v místech plošně odpadnuté barevné vrstvy. Na 

některých místech, kde je svrchní barevná vrstva dochována, lze vidět negativní otisk těchto 

linek – linka v tomto místě patrně odpadla a s ní po jejím tvaru i vrstva svrchní (příčina 

těchto lokálních ztrát zatím není známa, poškození mohlo vzniknout např. tím, že barva linky 

byla pouze slabě pojena, následně kvůli vnějším vlivům mohla degradovat a odpadávat, 

spolu s ní mohla odpadnout také barevná vrstva).433  

Linky jsou vedeny jistě, je jimi rozvržena základní stavba záhybů draperií, obrysy 

postav, základní rozvržení obličejů. Pro rozvržení rukou byla tato rozkresba užita pouze 

někde (např. na Madoně pole 5 ano, na andělu vpravo na poli 6 ne, viz IR fotografie). Na 

poli 5 u anděla vlevo se v IR promítá přerušovaná linka, je možné, že patří k této vrstvě a že 

měla v rozvrhu malby svůj účel. 

Šedá barva linek je v rámci cyklu použita pouze na polích 3-8. U ostatních polí je 

použita tmavě červená. Použití šedé linky pro rozkresbu je na českých nástěnných malbách 

výjimečné, zatímco u deskových šlo o běžný jev. I tento faktor je jedním z argumentů pro 

paralely zdejších maleb s deskovou malbou.434 

 

 

                                                 
430 BLAŽEJ, Souhrnná restaurátorská zpráva. 2. 12. 1964 
431 KUBÍNOVÁ, 2012. 
432 Oproti ostatním stěnám ambitu, kde jsou linky okrově červené (viz BLAŽEJ 1966) a tenčí, místy 

i více kaligrafické. 
433 Toto poškození se nachází také na nástěnných malbách na Karlštejně, viz obrazová dokumentace 

In: STEJSKAL, Karel. Klášter Na Slovanech. Praha: Odeon, 1974. 
434 HAMSÍK. Technické paralely. 1983 
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Původní malba 

Vlastní malba byla provedena technikou secco, pigmenty byly pojeny vaječnou 

temperou s lněným olejem.435 Toto pojivo mohlo umožnit trvanlivost některým použitým 

pigmentům, jinak nestálým na nástěnné malbě.436 Pokud by se postup na zkoumaných polích 

shodoval s pole 18 v severním křídle, pak by po barevném podložení ploch byly provedeny 

nejprve krajiny, následně podloženy olovnatou bělobou inkarnáty. Následovala malba jasně 

modrého pozadí, až poté modelace inkarnátů, následně barevné draperie a terén.437  

Z vizuálního průzkumu je zřejmé, že valérování záhybů draperií bylo prováděno ještě 

do vlhkého základového tónu. Tím vznikla jedna kompaktní, avšak valérovaná, barevná 

plocha (dnes je toto vidět na draperiích Madony na poli 6).  

Inkarnáty obličejů byly zřejmě nejprve provedeny v tenké vrstvě základního tónu, na ně 

byly vrstveny lazury stínů i světel (lazurní nánosy vyplývají z průzkumu IR fotografií). 

Některé detaily byly prováděny finálně červenými linkami, i ty však zřejmě nebyly kladeny 

v silné vrstvě. Podobně mohla probíhat také malba rukou. Na poli 6 u anděla vpravo však 

zřejmě štětcová rozkresba chybí, zde je provedena až finální kresba červenou linkou. Ta zde 

navíc přesahuje přes tmavé pozadí (viz obr). Finální červená linka byla lokálně užita i na 

jiných místech zkoumaných polí (většinou bílých). 

Na obou polích jsou fragmenty zlacení, o němž není jasné, zda je původní. V modrém 

pozadí se dnes místy promítají hvězdičky. Restaurátoři nevylučují použití zlacení i zde, 

případně i na původní sluneční paprsky438, ale nalezeno jinde nebylo. Svatozáře byly 

prokazatelně zlaceny pouze na poli 3 (mordant439, plátkové zlato440). Je možné, že zlato bylo 

použito také na protnutí prutů u závěsu za Madonou pole 5. Zde by k jeho použití odkazovaly 

hloubkové defekty, které se dnes nacházejí na většině míst těchto protnutí.441 

Pro malbu byla lokálně použita šablona (např. terény, výzdoba trůnů apod.). 

Je pravděpodobné, že původně byly barevné vrstvy modelovány v silnějších nánosech, 

jaké dnes lze vidět např. na rouchu Madony nebo plášti anděla vlevo. V silnější vrstvě jsou 

                                                 
435 Analyzováno na poli 18 severního křídla. V minulosti charakterizováno také jako kaseinát 

(HAMSÍK. Technické paralely. 1983) nebo vaječná tempera s kaseinem (ONDRÁČEK, Příloha 

k teoretickému pojednání. 1963) 
436 POKORNÝ, In: KUBÍNOVÁ. 2017 
437 Ibidem 
438 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva. 14. 9. 1963 
439 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva o první etapě restaurování. 19. 7. 1961, Opírá se o provedené 

zkoušky materiálu 
440 BLAŽEJ, Souhrnná restaurátorská zpráva. 2. 12. 1964 
441 Určité lesky, které by mohly odkazovat k použití zlata, se nacházejí na historické fotografii z roku 

1935 (viz obr). Je však možné, že jde o dodatek např. z doby beuronů. 
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dochována tato místa a dále pak např. malba dekoru císařova trůnu i trůnu Sibyly (zde 

v bočním nasvícení vynikne pastóznost a charakter šablonového dekoru. 

Je možné, že tenké barevné vrstvy zde nejsou záměrem původní techniky, ale (jak 

napovídají např. pastóznější nánosy na modelacích císařova trůnu nebo modré fragmenty na 

rubu jeho roucha) že hladkou strukturu získaly barevné vrstvy až dodatečně – poškozením, 

oslabením, snímáním přemaleb apod. Pastózní nánosy jsou dále vidět např. na Madonině 

rouchu či většině inkarnátů. 

 

Použité pigmenty:442 

Modrá - azurit 

Černá – železitá čerň 

Červená – minium, rumělka 

Okry – železité pigmenty 

Zelená - malachit 

 

 Přemalby 

Do kategorie přemaleb lze zařadit všechny opravy, jimiž malby prošly do konce 19. 

století. Tyto vrstvy jsou dnes z velké části odstraněny, podrobnosti se o nich dozvídáme 

pouze z černobílých historických fotografií nebo z restaurátorských zpráv.  

V zásadě se restaurátoři shodli na převažujících dvou typech přemaleb: renesanční ze 

16. století a barokní ze století 17. Převážně šlo o temperové vrstvy suchého vzhledu.443 

Renesanční opravy byly dle Ondráčka zdrženlivé a týkaly se jen míst, která byla před 

přemalbou silně poškozena.444 I Blažej souhlasí s tím, že tyto opravy jsou zdrženlivé. Bez 

konkrétnějšího umístění je lokalizuje do plochy pozadí nebo na inkarnáty, kde dle něj tvořily 

cihlové odstíny. Tato přemalba botnala vodou.445 Ondráček tvrdí jejich sejmutí,446 u Blažeje 

se předpokládá totéž. Ondráček zároveň ještě upozorňuje na přemalbu z 16. století (časově 

by tedy mohla být zařazena jako renesanční), která však překrývá velkou část maleb (tedy 

                                                 
442 BLAŽEJ, Pole 5. 1964. Také: ZAMRAZILOVÁ, Laboratorní průzkum. 2015. Také: BLAŽEJ, 

Zpráva o průzkumu polí 6 a 7. 7. 6. 1963 
443 BLAŽEJ, 1966 
444 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 
445 BLAŽEJ, 1966 
446 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 



130 

 

rozdíl oproti předchozímu tvrzení o renesanční přemalbě).447 Barokní přemalba byla podle 

obou restaurátorů radikálnější. Tato přemalba místy upravovala tvarosloví malby 

(neuvedeno, zda se týká polí 5 a 6, z fotografii se však nepředpokládají výrazné změny). Její 

součástí bylo také přetření nápisové pásky bílým nátěrem a přepsání do latinky. Ostatní 

barevné vrstvy této přemalby byly pastózní, barevnost „kalná“.448 Dle Ondráčka proběhla 

ještě druhá fáze barokních přemaleb v 18. století, ta se však ve velkém týkala jen čtyř polí 

(pole 5 a 6 mezi nimi nejsou), ostatních jen v detailech. 

Nezařazeny byly přemalby odstínu kaput mortum, které překryly všechny původní 

červené a někde i modré a zelené plochy.449 Další typy přemaleb jsou popsány spíše lokálně 

v rámci různých polí – např. „přemalby modelované šrafurou“ nebo „byzantské sklady 

draperií v severní chodbě“. Konečně Blažej zmiňuje také obtažení kontur,450 v této práci 

přisouzené buď neznámému zásahu z 19. století nebo zásahu bratra Pantaleona (viz výše). 

Pod renesančními přemalbami se údajně nacházejí sádrové tmely451 (tímto průzkumem 

nelokalizovány).  

Přemalby téměř vždy zachovávaly tvarosloví malby původní, zpravidla však byly 

kvalitativně na nižší úrovni z hlediska rukopisu nebo utlumené barevnosti (výsledné tóny 

zaznamenané v 50. letech jsou verbálně zaznamenány zejména ve škále utlumených odstínů 

fialové, karmínově červené, zelené, modré, šedé a hnědé).452 Přemalby byly v několika 

vrstvách, ale nikdy nebyly plošné, vždy byl pouze lokálně přemalován potřebný úsek.453 

Zpětné zkoumání přemaleb bylo ztíženo faktem, že mnohé přemalby vznikly právě proto, že 

původní barevná vrstva na místě chyběla. Došlo tedy k nanesení přemalby přímo na omítku 

nebo smíchání přemalby se zpráškovatělou vrstvou spodní.454 Pokud se přemalby vrstvily 

na sebe, docházelo také k tomu, že se vzájemně smíchaly i s lakem, kterým byla spodní 

přemalba fixována.455 Ve výsledku se tak nejstarší vrstva na daném úseku nemusí rovnat 

vrstvě původní. 

                                                 
447 ONDRÁČEK, Příspěvek k řešení problematiky. 1963. K této přemalbě zároveň přiřazuje malbu 

Evy na poli 2. 
448 BLAŽEJ, 1966 
449 Ibidem 
450 Rozpočet, 5. 2. 1963 
451 BLAŽEJ, 1966 
452 KROFTA, 1956. s. 31 a 32? 
453 BLAŽEJ, 1966 
454 Ibidem 
455 ONDRÁČEK, Příspěvek k řešení problematiky. 1963. 
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Nemáme-li dnes k dispozici materiál přemaleb, není možné jednotlivé převážně 

odstraněné přemalby propojit s přibližnými letopočty oprav (viz historie maleb). Pro 

studium přemaleb, které na malbách zůstaly, a zejména původních vrstev pod nimi, nestačí 

metody neinvazivního průzkumu. Tématika přemaleb byla pro účel této práce rešeršována a 

srovnáváním psaných informací a dostupných obrazových materiálů vznikla jejich 

systematizace. Ta je ve formě tabulek přemaleb součástí obrazové přílohy. 

 

 Historické tmely, fixáže 

V malbách se pravděpodobně vyskytují historické tmely. Dále je možné, že zde jsou 

zbytky neodstraněných fixáží. O části fixáží Jiří Blažej ve své zprávě uvedl, že jsou vsáklé 

do omítky i barevné vrstvy a neodstranitelné dosud známými způsoby.456 

 

 Restaurátorské zásahy 

Zásadní restaurátorské zásahy proběhly ve 20. století. Na malbách pole 5 jde o opravy 

v letech: 1913; 1945; 1957; 1961 (možná dva zásahy); 1988. U pole 6 jde o roky 1913; 1945; 

1957; 1961; 1963; 1976 a 1988. Následující výčet shrnuje ty prvky ze zásahů, které mají 

největší vliv na dnešní estetickou a zejména materiálovou složku malby. 

V roce 1913 šlo o zásah do značné míry rekonstrukční, jeho součástí byly retuše, ale 

také přemalby (např. plochy pozadí, lineární zvýraznění figur). Z tohoto zásahu se na 

dnešních malbách nachází písmo nápisové pásky, které bylo tehdy zretušováno 

(fragmentární dochování písma původního, které lze na malbě dnes rovněž předpokládat, viz 

snímek z r. 1898). Na poli 6 lze dnes předpokládat přítomnost šedé vrstvy pozadí, na poli 5 

s menší pravděpodobností. 

Roku 1945 byly malby zajišťovány po náletu, práce tedy spočívaly zejména v lepení 

odpadnutých částí maleb zpět k podkladu a v zajištění omítek, respektive tmelení 

hloubkových defektů. Fragmenty byly na původní místa lepena sádrou. Pod osazovanými 

fragmenty se tedy téměř jistě nachází vrstva sádry. Značná část tmelů z tohoto roku zůstala 

dodnes na poli 5. I v tmelech je příměs sádry, tmely mají hladkou strukturu, jejich povrch 

ale není v jedné rovině s okolím. 

V roce 1957 proběhla konzervace maleb. Při zásahu nebyly prováděny žádné práce 

mající vliv na vizuální složku maleb (např. retuše či snímání přemaleb). Zpevněny a 

                                                 
456 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva. 14. 9. 1963 
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injektovány byly rozkládající se omítky a dále barevná vrstva, která tvořila puchýře a 

práškovatěla. Drobné defekty byly vytmeleny. Materiály tehdy aplikované do maleb lze 

v matérii maleb předpokládat dodnes (viz tabulky zásahů). 

Zásadní restaurátorské zásahy pak pocházejí z 60. let. Nejprve šlo o generální ošetření 

všech polí v roce 1961 (tedy včetně 6, pole 5 viz níže). Při tomto zásahu proběhla pouze 

injektáž, čištění a fixáž. V omítce a barevné vrstvě tak lze předpokládat přítomnost 

kopolymeru metylmetakrylátu, který byl pro zpevnění použit.  

Následoval zásah z roku 1961 na poli 5. Restaurování zde prováděli Raimund Ondráček 

a František Kotrba. Šlo o komplexní zásah, který se skládal ze zpevnění omítek, úpravy 

tmelů, odstraňování přemaleb, fixáže i retuší. Dnešní stav pole 5 vychází do značné míry 

právě z tohoto zásahu. Kromě částí (přemaleb), které tehdy byly odstraněny, jde o doplňky 

ve formě některých tmelů (provedené vápenným štukem s polyvinylacetátovou disperzí). 

Přesná lokalizace výhradně Ondráčkových tmelů je nemožná vzhledem k absenci fotografií 

z průběhu restaurování, prokazatelně bylo lokalizováno pouze několik jím provedených 

tmelů, zbytek pochází z roku 1945. Další významnou stopou Ondráčkova zásahu jsou retuše 

(akvarel). Ty by dle všeho měly být přítomny pouze na tmelech a na holé omítce – nikoliv 

v materii dochované barevné vrstvy. Dalšími materiály, jejichž přítomnost dodnes 

předpokládáme v malbě, jsou konzervační prostředky aplikované pro strukturální zpevnění 

omítek i fixáž (viz tabulka zásahů). 

O dva roky později prošlo komplexním restaurováním také pole 6, zde pracoval tým 

Jiřího Blažeje. Úkony, v jakých restaurování spočívalo, byly téměř shodné s polem 5, 

zpracování, koncepce i použité materiály však byly zcela odlišné. Odstraněny byly téměř 

všechny přemalby (drobné výjimky viz tabulky zásahů). Z téže doby pocházejí všechny 

tmely na tomto poli, jejich složením je písek a vápno (v jádru jsou pak přidané kravské 

chlupy). Povrch tmelů je přetřen vápennou barvou. Retuše z této doby lze nalézt pouze na 

tmelech, provedeny jsou akvarelem (z dokumentací ani vizuálního průzkumu se 

nepředpokládá retuš přímo v barevné vrstvě, zcela vyloučit však nelze na žádném z polí). 

Uvnitř struktury omítky může být z tohoto zásahu přítomen strukturální konsolidant (viz 

tabulky). V rámci tohoto zásahu údajně nebyly připravovány nové otvory pro konsolidaci 

omítky, tyto prostředky by se tedy měly nacházet pouze v okolí tmelů (v roce 1963 

vyjmutých), respektive tam, kam dosáhla penetrace daných prostředků. Na povrchu malby 

je dnes možná přítomnost povrchové fixáže. 

V matérii maleb dále nejsou vyloučeny stopy po rozpouštědlech. 
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V následujících letech byly prováděny už pouze údržbové práce, převážně čištění (1976 

– pole 6). V roce 1988 se každý restaurátor vrátil provést revizi svého úseku. Pole 5 bylo 

čištěno suchou cestou i chemicky, pole 6 pouze suchou cestou. Proběhla také drobná retuš.  

 

 Nejasné vrstvy nalezené na fotografiích nebo jinak zmíněné: 

Pole 5 

Judita – koruna 

Zde lze vidět jednu až dvě barevné vrstvy. Otázkou zůstává, zad svrchní barva patří ke 

spodní původní realizaci. 

 

Muž u Davida – fragment ruky 

Dosud uváděný jako záměrně ponechaná přemalba. Vzhledem k rukopisu a technice (je 

možné, že podkladem je bílá) není vyloučeno, že jde naopak o zachovalý originál. 

 

Anděl vlevo 

Zde jsou stopy po barevné výzdobě svatozáře. Barevnost je stejná jako na křídlech – 

zelebo-žlutá. 

 

Závěs za Madonou 

Původní podoba malby celého závěsu je nevyjasněna. Mohla být stejná jako dnes, ale 

s barevnými vrstvami nebo aplikacemi na protnutích. Dále na něm původně nemusel být 

zvýrazněn tvar mandorly. 

 

Pole 6 

Anděl vlevo 

Fragment ucha tohoto anděla působí cizorodě, není ale vyloučeno, že jde o pastózní 

vrstvu původní. 

 

Paprsky 
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Z paprsků byly odtraněny okrové přemalby. Dnes jsou v jejich tvaru hloubkové defekty. 

Mohly vzniknout při odkryvu, na snímcích z r. 1957 v ostrém bočním nasvícení je struktura 

překryvné barevné vrstvy ještě hladká.457 

Nejasná je také původní podoba slunce a jeho paprsků. V pozadí se rýsuje obdobně jako 

hvězdy. 

 

Obě malby 

Pozadí 

Průzkumem se nepodařilo objasnit původnost jednotlivých dochovaných fragmentů 

jasně modré vrstvy. Jde o pásy okolo malby a fragmenty v okolí figur. Oba odstíny i 

provedení se podobají polím v severním křídle, kde je pravděpodobně tato plocha původní.  

V ploše se dnes v omítkovém odstínu rýsují obrysy hvězd. Jejich původní povrchová 

úprava i technika provedení nebyla osvětlena. 

 

Nápisová páska 

Text nápisových pásek je místy ohraničen slabými rytými linkami. Přes fragmenty 

zřejmě původního bílého nátěru přesahuje okolní malba. Pokud je tato malba původní, že 

možné, že je původní i text.  

Červená kapitálka je dle restaurátorů přemalbou,458  ale není pro to jasný argument. 

Dekor na nápisové pásce pole 6 může patřit původní realizaci i přemalbě. Jinde v ambitu 

se podobný nenachází. 

 

7.4.2. Současný stav 

 

 Popis poškození 

Ztráty větších celků 

Ke ztrátě rozsáhlých částí maleb došlo při náletu v roce 1945. V důsledku tlakové vlny 

a detonací v objektu odpadly velké kusy omítky téměř na každém poli cyklu. Omítky 

odpadly v obou vrstvách, v defektech bylo obnaženo holé zdivo. Většina omítek s malbami 

se patrně rozpadla na velmi malé částice, některé úlomky (většinou o velikosti 10-15cm) 

                                                 
457 BLAŽEJ. Zpráva o stavu a restaurování. 19.10.1957 
458 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva. 14. 9. 1963 



135 

 

byly nalezeny a znovu osazeny. Je evidentní, že k největším ztrátám došlo v místech, kde 

byla omítka již dříve oslabena statickými trhlinami (viz foto z 1945). 

Na polích 5 a 6 jsou rozsáhlé defekty ve spodních částech maleb, u pole 6 jsou ztráty o 

něco větší. Dnes jsou tyto defekty vytmeleny, na každém z polí jiným typem tmelu (viz níže, 

stav doplňků). 

 

Ztráta koheze omítky 

Povrch omítky obou polí je velmi pevný a kompaktní. Uvnitř omítky lze předpokládat 

silné drolení. To může být dáno složením omítky, které restaurátoři nejednou definovali jako 

nekvalitní, slabě pojené a s hlinitými příměsemi (viz technika malby). V 60. letech proběhla 

snaha o strukturální zpevnění, respektive nahrazení pojiva syntetickými látkami (viz tabulky 

zásahů). To však nemuselo být dostačující, mohlo také dojít ke stárnutí těchto materiálů. 

Pole 5 bylo ve struktuře zpevňováno injekcemi pomocí otvorů, těmi byly vyplňovány 

také dutiny v omítce. Na poli 6 byla pomocí injektážních otvorů omítka vyplňována v roce 

1957,459 později už jen v okolí prasklin a defektů z roku 1945.460 Uvnitř celistvé omítky pole 

6 lze tedy spíše předpokládat netknutý stav původní omítky, než u pole 5. 

 

Statické praskliny 

Omítka obou polí je staticky popraskána, což se na obou polích projevuje ve středu 

vrchní části a dále diagonálně směrem zhruba od pravého běhu klenby ke středu spodní části. 

Praskliny stejného směru jsou vidět již na historických snímcích z konce 19. století. Na 

snímcích, kde je odhaleno zdivo (1945) lze vidět trhliny již ve zdivu.  

Na poli 5 je většina prasklin nevytmelena, případně tmely odpraskávají od okrajů. Pole 

6 je kromě menších trhlinek vytmeleno. Na poli 6 se statická prasklina nachází také 

v rozsáhlém tmelu, kde obkresluje tvar praskliny před rokem 1945. 

 

Praskliny v omítce 

Kromě statických se v omítce obou polí nachází velké množství prasklin drobnějších, a 

to zejména v okolí velkých defektů z roku 1945. Tyto praskliny vznikly při zajišťování 

maleb v roce 1945. V okolí velkých defektů byly odpouklé velké kusy omítek, které při 

nedotaních neodpadly. Při snaze přitlačit tyto omítky do původní roviny nebo při 

obtmelování defektů tak došlo k popraskání těchto částí. 

                                                 
459 BLAŽEJ. Zpráva o stavu a restaurování. 19.10.1957 
460 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva. 14. 9. 1963 
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Většina těchto prasklin je vytmelena, zejména na poli 5 je jich ovšem řada 

nevytmelených. Zde jsou navíc nevhodné tmely (viz tmely). U pole 6 je většina těchto 

prasklin vytmelena. 

 

Dutiny v omítce 

Uvnitř omítky obou polí byly lokalizovány dutiny (případně rozdrolená omítka, na 

poklep se může jevit podobně). Dutiny se nacházejí hlavně v okolí tmelů, v místech 

osazovaných fragmentů v roce 1945 a také okolo hranice jednotlivých dílů pontate. 

 

Hloubkové defekty 

Povrch obou maleb je narušen množstvím jamek a škrábanců. Některé z nich mají 

původ v roce 1945, kdy se do omítek vryly úlomky skla z protějších oken, a zanechaly zde 

jamky. Další defekty vznikaly v průběhu 40.-80. let, kdy ambit nejprve procházel hrubou 

stavbou, a následně se stal průchozí chodbou pro zde sídlící Akademii věd. Další drobnější 

oděrky mohly vzniknout ještě dříve, v průběhu staletí. Nerovnosti také mohou mít původ již 

v nanášení omítek ve 14. století (mezi hladítko a vrstvu omítky se např. mohl dostat kamínek 

apod.). 

Na poli 6 je většina defektů vytmelena, některé jsou zřejmě záměrně ponechány, aby 

nebylo docíleno až nepřirozeně hladkého povrchu. U pole 5 je poměr nevytmelených defektů 

vyšší, zejména ve spodní části malby (ornamentu). 

 

Úplná ztráta barevné vrstvy 

Na obou malbách je místy ztrátami barevných vrstev odhalena omítka. Ke ztrátám 

docházelo téměř od počátku existence maleb, které nejprve nebyly chráněny před 

povětrností. V důsledku ztrát barevných vrstev patrně docházelo k prvním přemalbám, které 

se na sebe vzájemně vrstvily. Zároveň je možné, že některá místa zůstala bez přemaleb a již 

koncem 19. století byla z velké části pouze v omítkovém tónu (viz např. foto z r. 1898, anděl 

vpravo), rovněž je zřejmě již dlouhodobě bez barevné vrstvy většina svatozáří – na 

zkoumaných polích tvoří výjimku jen anděl vlevo na poli 5). Tyto závěry nelze však 

z černobílých fotografií interpretovat s jistotou.  

Úplné ztráty jsou na poli 5 nejvýrazněji znát v postavě Judity, anděla vlevo a lokálně 

v inkarnátech Madony s Ježíškem, zde dezinterpretují anatomii postav. 

Na poli 6 je velká ztráta v místě madoniny draperie. Pouze v omítce je dochována také 

plocha slunce, zde však není jasné, zda a jakou barevnost měla tato část původně. 
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Některé dnešní ztráty se odhalily až při odkryvu přemaleb v 60. letech 20. století. Tyto 

ztráty tehdy posvětila teorie, že je lepší odhalit byť i poškozenou malbu s fragmenty 

originálů, než mít na pohledové vrstvě umělecky nekvalitní přemalby. 

 

Částečná ztráta barevné vrstvy 

Z dochovaných fragmentů i ze srovnání s okolními malbami je zřejmé, že modelace 

barevných ploch byla původně provedena v silnějším nánosu. Dnes je barevná vrstva na 

mnoha místech oslabena a pravděpodobně také ochuzena o tyto závěrečné modelace a 

kontrasty. Konkrétně na vybraných polích lze rozdíl vidět např. při srovnání na poli 6 – 

draperie anděla vlevo se srovnáním dochované draperie Sibyly. 

Na poli 5 se toto poškození týká většinou částí mimo figury, např. architektury Juditina 

trůnu nebo terénu u scény s Goliášem. Modelace byla ztracena zřejmě také na Goliášově 

hlavě. 

Většina barevných vrstev pole 6 je dnes velmi tenká, působí až lazurním dojmem na 

omítce. Předpokládá se, že zde došlo ke ztrátám souvrství, toto poškození je např. na draperii 

Sibyly nebo v inkarnátu Madony. 

Jednou z možných příčin tohoto rozdílu je masivní snímání přemaleb, při kterém mohlo 

ke ztrátám dojít. Oslabení barevné vrstvy však mohlo být také způsobeno již dříve.461 

Zjistit, zda je příčinou odlišný restaurátorský postup by se dalo odběrem vzorků na obou 

malbách a jejich srovnáním. 

 

Alterace pigmentů 

U stratigrafického vzorku z červeně bylo roku 1964 objeveno zčernání pigmentu minia. 

Dle autorky této dokumentace by tmavě fialové plochy, jaké dnes vidíme např. na poli 6 u 

první ženy zleva a trůnu Sibyly, mohly být důsledkem téhož poškození. 

Otázka je, zda k těmto alterovaným vrstvám také nepřiřadit tmavé skvrny lokálně se 

vyskytující na inkarnátech. Dle restaurátorů šlo o ztmavlou retuš,462 není však vyloučeno, že 

jde o ztmavlé původní červeně. 

 

 

 

                                                 
461 Příčina oslabení by mohla být osvětlena odběrem a srovnáním stratigrafických vzorků z obou polí. 
462 BLAŽEJ, Zpráva o průzkumu polí 6 a 7. 7. 6. 1963 
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Depozity 

Malby jsou pokryty ne příliš silnou vrstvou prachových depozitů. Intenzivnější 

znečištění je v horních částech polí, kde se prach shlukuje a udržuje na pavučinách. 

 

 Stav druhotných zásahů 

Tmely 

Tmely pole 5 pocházejí převážně z roku 1945. Mají nevhodné složení – obsahují 

minimálně příměs sádry, procento zastoupení sádry však nebylo nikdy analyzováno. 

Struktura tmelů je nevhodná, je příliš hladká, silně zvlněná a tmely často úrovní přesahují 

okolní omítku. V poli 5 jsou některé tmely, které patrně vznikly z injektážní výplně. Tyto 

jsou ve struktuře (alespoň té viditelné) popraskány. 

Nerovnosti jsou také na tmelech pole 6, ale ne v tak silné míře, v kontextu okolního 

povrchu tyto tmely jinak neruší. Tyto tmely pocházejí z 60. let.  

Některé tmely jsou popraskány, zejména menší tmely na poli 5 jsou odpraskány od 

okrajů původní omítky. Ve velkých tmelech se pak navíc rýsují statické praskliny.  

 

Přemalby 

Přemalby se ve velké míře nacházejí na poli 5. S jistotou jsou ponechány např. na šatech 

žen u Judity, na rouchu Madony a zřejmě také na šatech scény s Davidem. Tyto vrstvy mají 

hladkou strukturu, místy se lesknou. Přemalby nejsou dochovány celistvě – je znát jejich 

odstraňování v minulosti, případně poškození jinými vlivy.463 

 

Fixáže 

Dle restaurátorských dokumentací byly všechny fixáže starší 60. let odstraněny. Malby 

byly v 60. letech fixovány znovu, později již ne (viz restaurátorské zásahy – tabulky). Na 

malbách dnes nejsou viditelné žádné zásadní známky stárnoucích fixážních prostředků. Pole 

5 má o něco teplejší odstín než pole 6, což může a nemusí být dáno stárnutím povrchového 

fixážního filmu. Obě malby se mírně lesknou, pole 5 o něco víc. Zde patrně příčina ve 

fixážích bude. Ostatně stížnosti na lesklý a zažloutlý povrch Ondráčkem zrestaurovaných 

maleb se ozývaly již záhy po restaurování.464 Problém silné fixáže je dnes tedy patrně 

                                                 
463 Řada takto částečných ztrát vznikla ještě před rokem 1898. Např. pole 5: rozmezí svatozář a křídla 

anděla vlevo, šat Davida ve spodní části. viz snímky z r. 1898. 
464 Zápis z jednání, 12. 10. 1963 
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nejakutnější na polích 5, 9, 10, 16, 17, 24. Ostatní byla od Ondráčkova posledního zákroku 

(preventivního ošetření) restaurována a byly jim snímány přemalby, silný nános 

Ondráčkových fixáží se na nich tedy nepředpokládá. 

 

Retuše 

Retuše obou polí byly v minulosti prováděny výhradně na tmelech. Jen spoře pak 

v některých obličejích, kde ztmavlá podkladová vrstva nebo omítka působily vyloženě 

rušivě a narušovaly interpretaci tvarosloví. 

Retuš velkých tmelů na poli 5 působí flekatým dojmem. Některé velké tmely nejsou 

dostatečně barevně zapojeny při okrajích. Barevná struktura provedení je provedena 

střídáním tupované a čárkované struktury. Z dnešního pohledu mají velké tmely příliš 

tmavou barevnost (zhruba odpovídá tmavé okolní omítce). Menší tmely buď nejsou 

vyretušovány nebo mají odstín zcela odlišný od okolní malby. V obličeji Ježíška je patrné, 

že k tomu došlo alterací, jinde je zřejmé, že retuše byly odlišným barevným pojednáním již 

provedeny.465 I zde jsou retuše pojaty různou strukturou – čárkově či jednolitě.466 

Na poli 6 jsou retuše zřejmě ve stejném stavu, v jakém byly v 60. letech provedeny. 

Velké tmely mají velmi světlý odstín. Menší tmely mají lokální tón okolí, který má základní 

zapojovací funkci. Při pohledu zblízka působí rušivě retuš v obličeji Madony, provedená 

velmi silnou bílou pastou, což bylo patrně nevyhnutelné vzhledem ke ztmavlému podkladu. 

 

Ostatní 

Lze předpokládat, že vnitřní doplňky (injektážní výplně) prošly za dobu své existence 

procesem stárnutí. Ke zjištění jejich stavu by byl nutný invazivní průzkum (např. v okolí 

tmelů). 

 

 

 

 

                                                 
465 Uvádí již Blažej v průzkumové zprávě k poli 17 (zrestauroval Ondráček v letech 1961-62, průzkum 

Blažeje pochází cca z poloviny 60. let, nedatováno, GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických 

průzkumů a restaurátorských zpráv.) 
466 Retuš tmelů už v 60. letech zajisté ztížil fakt, že byly zapojovány tmely z roku 1945, které mají 

hladkou strukturu. To je dobře znát srovnáním s tmely na poli 6, kde jsou tmely s jemně vyfilcovanou 

strukturou, do níž se retuš snadněji zapojuje. 
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7.5. Doporučení pro další postup 

7.5.1. Konkrétní doporučení pro další průzkum 

Tento neinvazivní průzkum prokázal, že ne všechna fakta jsou zjistitelná použitými 

metodami (např. při údajích o dosud přítomných přemalbách nakonec příliš nepomohly ani 

historické dokumentace ani speciální metody vizuálního průzkumu). Zde je uvedeno několik 

míst na polích 5 a 6, kterým by mohla být v budoucnu věnována pozornost. Některé údaje 

zjistitelné průzkumem by mohly ovlivnit budoucí restaurování, jiné informace mohou být 

užitečné v teoretickém bádání (většina). 

 

 Údaje zjistitelné invazivním průzkumem 

Tmely pole 5 

Protože se na tomto poli dosud nacházejí původně provizorní tmely z roku 1945, bylo 

by dobré definovat jejich složení (analýza provedená patrně v 60. letech na poli 7 ukázala 

přítomnost 1% sádry ve tmelu).467 Na základě obsahu sádry následně určit, nakolik je nutné 

jejich odstraňování.  

 

Místa odběru vzorků – stratigrafická analýza 

• všechny plochy, na nichž se nachází přemalby (zejména pole 5, viz tabulky přemaleb) 

– stanovení pigmentového složení starších vrstev (zajímavé z hlediska ujasnění, co 

z prezentovaných maleb může být původní) 

• modré pozadí – popsat stratigrafické a materiálové rozdíly mezi těmito místy: Plochy, 

kde jsou dochovány pouze lazury; plochy pásů při okrajích malby; místa výrazné modré 

okolo figur. Místa, kde modrá překrývá nápisovou pásku.  

• fragment ruky muže na poli 5 – souvrství i s bílým podkladem 

• celkově srovnání vzorků pole 5 a 6, zejména souvrství inkarnátů. Výsledek by mohl 

ukázat, zda je na malbě 5 dochováno bohatší souvrství původní malby – tím pádem zda ke 

ztrátám na poli 6 došlo vlivem masivního odkryvu. 

• místa ztrát lineární štětcové rozkresby – odběr tam, kde je linka dochována. Výsledkem 

by mohlo být určení příčiny ztrát 

                                                 
467 GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. Základní body 

zprávy o restauraci nástěnných maleb. Srovnání zásahů. Autor neznámý, nedatováno. 
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• Revize fixáží – určení síly fixáže (resp. rizikovost) na obou polích 

 

 Měření RTG fluorescence 

Zajímavé by mohlo být téměř jakékoliv srovnání vrstev stejných barev, ale jiných 

odstínů (např. červené na poli 6, měření tmavých fialových míst). Výsledek měření tmavých 

míst na poli 6 by mohl být srovnán s výsledkem měření téhož na inkarnátu Judity (tam, kde 

není zinková běloba retuší).  

 

 Archivní průzkum 

V pracovišti GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a 

restaurátorských zpráv mohou být dosud neprohledané dokumenty k těmto i ostatním polím. 

V současné době zde probíhá katalogizace. 

V rámci této práce byly v primárním zájmu dokumenty (restaurátorské zprávy) týkající 

se polí 5 a 6 a dokumenty, které se vztahují obecně k celému cyklu. Prohlédnuty byly i 

některé dokumenty týkající se ostatních polí, primárně však ty, kde byla zmínka o poli 5 

nebo 6. Při průzkumu Emauzského cyklu jako celku by bylo dobré shromáždit všechny 

dokumentace. 
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8. ZÁVĚR 

 

8.1. Nová zjištění o památce 

Průzkumem byla zjištěna některé nová fakta o malbách a dokumentech s nimi 

spojenými, Zde je uveden jejich výčet v bodech: 

 

• podařilo se definovat zásaha bratra Pantaleona Majora (je však možné, že jiných polí 

se dotýká jinak – nebylo zkoumáno) 

• byl definován počet restaurátorských zásahů na zkoumaných polích. Podle všeho 

prošla obě pole od roku 1957 do roku 1964 třemi zásahy (provedená analýza těchto zásahů 

byla značnou částí této práce, je definována jak ve výsledcích průzkumu, tak v obrazové, 

grafické i textové příloze) 

• fotografie na internetovém databázi marburského archivu (http://bildindex.de) jsou 

chybně datovány. U letopočtů uvedených archivem jako 1939-1940 lze předpokládat, že 

byly pořízeny cca  před rokem 1910 (zásah bratra Pantaleona). Tomuto fakt by odpovídaly 

všechny ostatní fotografie, s nimiž bylo pracováno 

• barokní nápis v latince, jímž byly přemalovány nápisové pásky, byl ze zkoumaných 

polí odstraněn již před rokem 1898 (tedy ne až během a po 2. světové válce, jak bylo uváděno 

doposud, a jak je tomu na většině ostatních scén) 

 

8.2. Diskuse - restaurátorské zásahy v 50. a 60. letech 20. století 

Významnou částí práce byla systematizace restaurátorských zásahů provedených během 

20. století na dvou zkoumaných polích. Tato pole byla vybrána tak, aby umožňovala 

komparaci dvou názorů, které se od 50. let na malbách konfrontují: restaurátorů Raimunda 

Ondráčka a Jiřího Blažeje. Zde uvádím několik postřehů a informací navíc, kterými jsem se 

kvůli rozsáhlosti problematiky nemohla hlouběji zabývat. Tyto postřehy jsou 

připomínkovány subjektivním pohledem autorky. 

Spor obou restaurátorů tak, jak ho lze vyčíst z oficiálních dokumentů, je stručně popsán 

výše (kapitola Restaurátorské zásahy). Z prohledaných dokumentů není jasné, nakolik byl 

spor obou restaurátorů otevřený. Z prezence, která je sepsána na některých dokumentech 

(kolaudacích, ujednáních), lze odvodit, že spolu tyto dvě osobnosti nebyly od roku 1961 

http://bildindex.de/
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přítomny na žádném jednání.468 Lze se tedy domnívat, že se spor dále odehrál nepřímou 

konfrontací, takzvaně „o nás bez nás“. Ondráčka na místě, kde se rozhodovalo o příštích 

krocích, zastupovala pouze jeho práce.  

Ondráčkovi bylo vytýkáno spoustu pochybení. Je zajímavé, že většina těchto pochybení 

se týkala výsledného vizuálního působení zrestaurovaných maleb (např. problematické 

retuše a nekoncepčnost snímání přemaleb, fixáž). Přitom z dnešního pohledu se jako 

nejproblematičtější mohou jevit vedle silné fixáže zejména ponechané (patrně) sádrové 

tmely a další zajišťovací doplňky z roku 1945, které mohou být potenciálním zdrojem 

vodorozpustných solí. Další výtky byly směřovány k Ondráčkovým dokumentacím a 

pojednáním o malbách. Zde je nutné dát kritikům za pravdu. Stran dokumentací nelze 

Ondráčka obhajovat s tím, že zřejmě plnil dobový standard, při konfrontaci s Blažejovými 

dokumentacemi je vidět, že pojem „dobového standardu“ může být vymezen velmi široce, 

od poměrně věcných dokumentací až po mlžící (jak lze vidět u Ondráčka). Zamlžování 

informací o použitých materiálech se v té době zřejmě dopouštěla většina restaurátorů. 

Standardem byly v praxi patrně také traktáty pohybující se na pomezí umělecko-historického 

badatelství a restaurátorské praxe, kde restaurátor zastupoval mnoho odborníků najednou 

(takové články od restaurátorů můžeme vidět např. v dobových výtiscích Zpráv památkové 

péče ještě v 80. a 90. letech). Ve svých traktátech se Ondráček pouštěl do ukvapených 

hodnocení, přičemž své závěry nepodkládal žádnými konkrétními analýzami. I tímto 

směrem se proti němu vznášela kritika. 

Z Ondráčkova přístupu však shledávám nejvíce problematické dva body. Zaprvé je to 

v dokumentacích často frekventovaná a obšírně popisovaná snaha co nejméně uškodit 

památce. Vidět to lze právě na zmíněném příkladu odstraňování tmelů, které ponechal, 

protože by s sebou jejich odstranění neslo „stržení omítky“ a odstranění by bylo s ohledem 

na výsledek „nehospodárné“.469 Jak vidíme na poli 6 zrestaurovaném Jiřím Blažejem, tato 

obava byla lichá. Z podobného důvodu Ondráček také nesnímal některé přemalby. To by 

z dnešního pohledu nebyl vůbec špatný přístup, ale musela by ho doprovázet řádná 

dokumentace. Ondráčkovy zmínky o odstraněných/neodstraněných přemalbách se však liší 

téměř ve všech textech. Jak u otázky tmelů, tak u otázky přemaleb, nakonec v textu zmíní, 

že otázka není uzavřená, a na jejím řešení se bude dále pracovat ve spolupráci s odborníky. 

Vše tak z textu působí, že pokračuje spolupráce s technology a výsledek interdisciplinární 

                                                 
468 Roku 1961 spolu předkládají návrh na restaurování, dále již na zkoumaných dokumentech nejsou 

uvedeni společně. 
469 ONDRÁČEK, Příspěvek k řešení problematiky. 1963. 
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diskuse bude vydán v „chystané publikaci“.470 K ničemu z toho nakonec nedošlo a směrem 

ke své práci dokonce roku 1966 Ondráček prohlásil, že nehodlá nic změnit.471 Což 

v kontrastu s tím, kolik otázek považoval za svého působení za neuzavřené, působí 

rozpačitě. Ve světle výše uvedeného se tak snaha neškodit památce jeví spíše jako alibi, 

kterým si Ondráček obhájil kroky, s nimiž si ve skutečnosti v praxi vůbec nemusel vůbec 

vědět rady. 

Jako druhý problematický bod vidím již naznačenou dvojakost dokumentací. O 

přemalbách i materiálech (viz tabulka zásahů 1961) se v každé dokumentaci vyjadřuje jinak, 

a to i přesto, že zjevně mluví o tomtéž zásahu. Dnes si tak nelze udělat zpětný obraz o tom, 

jaké látky mohou ve skutečnosti být přítomny uvnitř omítek a maleb. 

Dnes obecně pozitivně vnímány jsou zásahy i dokumentace Jiřího Blažej. V době sporu 

se dokonce zřejmě staly jakousi nadstandardní normou. To může do určité míry platit dosud, 

z dnešního pohledu se však nabízí kritické zhodnocení i tohoto restaurátora. Jak bylo 

uvedeno v průzkumové části, na Blažejem zrestaurovaném poli se dnes nachází velmi tenké 

vrstvy původní malby. Otázka je, zda před zásahem tohoto restaurátora nebyly původní 

malby dochovány v silnější vrstvě, s bohatším souvrstvím. Puristický přístup tohoto 

restaurátora s sebou tak paradoxně mohl nést větší ztráty na originálech než vyhýbavě 

opatrnický přístup Ondráčkův.  

Kritika by mohla být vznesena i proti barevnému pojetí velkých tmelů (konec konců 

v plánu bylo „eventuální zapojení“ které se však zřejmě neodehrálo.472 Ačkoliv nám z 

dnešního pohledu přijde jeho zásah mimořádně citlivý a moderní (přinejmenším po vizuální 

stránce), musíme si přiznat, že jeho příliš světlé pojetí tmelů je až rušivé a pro diváka 

neuchopitelné. 

Není také jisté, že si u Blažejových dokumentací „polepšíme“, co se týče pravdivých 

informací o použitých materiálech. Jak bylo uvedeno, zamlžování použitých technologií 

patřilo k dobové normě. Zde však nelze tak snadno odhalit, protože ke zkoumaným malbám 

neexistuje (na rozdíl od Ondráčkových dokumentací) více scénářů o materiálovém složení 

v rámci jednoho zásahu. 

Další postřeh, který vyplyne při pročítání množství materiálů, se týká pocitu „finálnosti“ 

odvedené práce u obou restaurátorů. Sebevědomý Jiří Blažej považuje „své“ malby za 

zrestaurované, zároveň však počítá s nutností budoucích zásahů a při revizním čištění 

                                                 
470 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961 
471 Výpis ze zápisu jednání široké komise. 7. 4. 1966 
472 Zpráva o prohlídce polí 6 a 7. 16. 9. 1963 



145 

 

zdůrazňuje např. nevhodnost častého silného čištění.473 Přes dokončenost svého zásahu si 

uvědomuje, že památka bude dále žít a že jeho zásah, ačkoliv odveden do finále (vyjma 

zmíněné barvy tmelů), rozhodně není finální v rámci života památky. Naproti tomu 

Ondráček stále přistupuje k malbám s myšlenkou, že jednou budou finálně restaurovány. 

Takový přístup vlastně předpokládá, že restaurování maleb je jen jedno, a díky tomuto bodu 

mají žít další množství let.  

Spor o koncepci, který se odehrál na emauzských malbách, může symbolizovat 

problematiku restaurování 20. století. Paralelu k tomuto sporu lze vidět i v nejznámějším 

sporu Slánský/Petr, který byl o celkové koncepci – odlišně vnímané práci restaurátora, a 

zřejmě i o lidském střetu osobností. U obou sporů se lze dohadovat, kdo měl pravdu 

v restaurátorském názoru, výsledek bude však vždy dobově zkreslený. Co však nelze upřít 

ani Slánskému ani Blažejovi, je osobní poctivost a vysoká míra zodpovědnosti (ačkoliv i zde 

zkreslené dobou), s jakou práci odváděli. Určitá opatrnost, jakou frekventoval Ondráček, 

byla sice z dnešního pohledu velmi moderní, zde však dle mého názoru šlo spíše o snahu co 

nejvíce urychlit a zjednodušit postup, případně, ještě obecněji řečeno, co nejvíce se vymanit 

z odpovědnosti za restaurovanou památku. 

Z uvedeného vyplývá, že současná prezentace maleb je výsledkem určitého vývoje a 

dnes jsou symbolickým dokladem vývoje oboru restaurování.  

 

8.3. Shrnutí 

V rámci této práce proběhl průzkum dvou polí Emauzského cyklu, pole č. 5 a 6. Pole 

byla vybrána tak, aby zastupovala oba dominantní restaurátorské přístupy, které byly na 

všech malbách tohoto souboru aplikovány ve druhé polovině 20. století. Nejprve byl 

proveden nedestruktivní restaurátorský průzkum, v rámci kterého byly malby shlédnuty a 

zdokumentovány in situ. K malbám byla dále shromážděna vydaná literatura. Přínosem této 

práce pak bylo shromáždění množství archivních pramenů, které se týkaly buď explicitně 

polí 5 a 6 nebo maleb jako celku. Šlo převážně o restaurátorské zprávy, významnou úlohu 

hrálo také sledování a komparace nalezených historických fotografií. 

Na malbách byl zkoumán současný stav, původní technika a novodobý vývoj maleb.  

Byly charakterizovány typy poškození na obou malbách, stav obou maleb je podobný. 

Malby se v současné době nenacházejí v havarijním stavu, na žádném místě bezprostředně 

nehrozí ztráta omítek ani barevných vrstev. To zajistily restaurátorské zásahy z minulosti. Je 

                                                 
473 BLAŽEJ, Restaurátorská dokumentace. 15. 3. 1976 
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však možné, že právě tyto zásahy by v budoucnu mohly být také příčinou nových poškození, 

v tomto ohledu shledávám důležitými dva následující body. Zaprvé jde o ponechané 

vysprávky a zajišťovací tmely na poli 5. Ty pocházejí ještě z roku 1945, kdy byly prováděny 

narychlo a patrně obsahují příměs sádry, která může mít v kontaktu s vodou neblahý dopad 

na vápenné omítky. Zadruhé jde o zejména novodobé fixáže a případná residua čistících 

prostředků, což se týká obou polí. Použité materiály i síla fixáží mohou dnes na povrchu 

omítek tvořit nepropustnou vrstvu, nehledě na to, že mohly za dobu své existence také 

vizuálně ovlivnit vzhled maleb (např. ztmavnutím, zakalením). Silnější fixáž se opět 

předpokládá spíše na poli 5. 

Dále byla zkoumána původní technika. Protože byl tento průzkum neinvazivní, 

nepředpokládalo se zjištění jiných informací, než které byly uváděny dosud. Velkou část této 

kapitoly tvořila rešerše technologických průzkumů, která byla následně srovnávána s 

viditelným. Hodnotným se v tomto ohledu stal průzkum Adama Pokorného, jehož studie na 

téma původní techniky je v současnosti jedinou, která využila invazivní metody průzkumu 

(dosud byly stále využívány výsledky průzkumů z 60. let). Navzdory tomu byly 

prostudovány i starší technologické zprávy, následně došlo ke srovnávání informací. Prostor 

pro bádání stran původní techniky se ukázal být vedle figurálních maleb také na nápisových 

páskách. Otázku jejich původnosti bude nutné řešit jak odebráním vzorků, tak spoluprací 

s historiky umění. Nejasná je také otázka celoplošných podmaleb, ze všech průzkumů 

vyplývá, že se liší v rámci traktů či polí. Dále zůstává prostor pro bádání o technice a 

degradaci štětcových lineárních rozkreseb. 

Studium původní techniky ukázalo, že jsou o malbách Emauzského cyklu dosud (resp. 

do 90. let) tvořeny obecné závěry z 50 let starých průzkumů. Tyto závěry mají však evidentní 

nedostatky. Například tvrzení o podkladových vrstvách a podobnosti s deskovou malbou 

bylo vyřčeno na základě argumentů, které se zkoumaných maleb netýkají vůbec nebo jen 

z části. Tyto závěry byly navíc evidentně utvořeny již v době, kdy se o odchylkách v rámci 

polí vědělo. Do budoucna je tedy nutné informace získané ze starších průzkumů ověřovat. 

V rámci vývoje maleb byly zkoumány také prvky, které se na malbách již nenacházejí 

– přemalby. Přemaleb bylo několik typů, všechny dodržovaly tvarosloví a kompozici 

původních maleb. Dle svědectví byly provedeny v utlumených barevnostech a kvalitativně 

s nižší úrovní oproti originálu. Přemalby byly většinou odstraněny v 60. letech, technika 

odstraňování není jasná, dle dokumentací velmi různorodá. Některé přemalby byly podrobně 

popsány, na některých místech dosud není z vizuálního průzkumu jasné, kolik vrstev bylo 

odstraněno a kolik jich na malbách ještě zbývá. 



147 

 

S tím souvisí i otázka původnosti dochovaných maleb. U pole 5 si můžeme být jisti 

několika místy, kde přemalby jsou, obecně však bylo na počátku průzkumu předem 

kalkulováno s jejich větším množstvím. U pole 6 si můžeme být téměř jisti, že dochované 

barevné vrstvy jsou původní. Čím si však jisti být nemůžeme, je míra jejich dochování. 

V dnešní době působí až příliš lazurně, nabízí se tedy otázka, kdy došlo 

k odpadnutí/odstranění svrchních vrstev původního souvrství. 

Hlavním přínosem práce byla zpětná rekonstrukce událostí, které se odehrály přímo na 

malbách ve 20. století. S jistou rezervou byl zpětně definován vůbec první restaurátorský 

zásah na malbách, dosud zmiňovaný pouze pod pojmem „oživení“ od „bratra Pantaleona“. 

O etapě druhé poloviny 20. století a zejména o 60. letech byla dosud frekventována hlavně 

jména dvou restaurátorů, kteří se na malbách vystřídali. Nově byl zjištěn přesný počet zásahů 

na jednotlivých polích, který dosud zkoumán nebyl. Podobně tak nebyla dosud zkoumána 

materiálová stránka zásahů, v rámci této práce proběhla systematizace použitých materiálů 

(pravdivostí informací z restaurátorských dokumentací si však nemůžeme být stoprocentně 

jisti).  

Rozsahem tato práce přesáhla standardy diplomové práce. Bohužel to bylo 

nevyhnutelné tím, že musela být dodržena struktura a kontinuita textu průzkumu obecně. 

Vytrhnout restaurátorské zásahy (jejichž rešerše byla hlavním přínosem této práce) 

z kontextu historie objektu bylo nemyslitelné. Podobně tak musely být zásahy uvedeny do 

kontextu se současnou podobou maleb. Hlavní poslání průzkumu naopak dovolilo nezabíhat 

do detailů z oblasti původní realizace (techniky, autorství, stylovou analýzu), kam ostatně 

vždy směřoval největší zájem. 

Vzhledem k předchozímu uvedenému vidím kapitolu předchozích zásahů jako stále 

nevyčerpané téma, v němž je prostor pro další bádání. Toto téma navíc velmi sympaticky 

vyplňuje pomezí umělecko-historických a restaurátorských oborů tak, jak je máme zažitě 

ohraničené. Zajímavé by tak mohlo být např. studium dobových kontextů, případně osobních 

vztahů uůčastněných stran (jimiž zdaleka nebyli jen Blažej a Ondráček), v kontextu se 

zastávanými teoriemi restaurování. Pro toto bádání je pozitivní zprávou, že zásah je pro 

význam památky dokumentován mimořádně bohatě. Přes stížnosti autorky na kvalitu 

dokumentací jde vlastně o bohatě dokumentovanou novodobou historii matérie maleb i 

restaurování obecně. 

Tento průzkum se věnoval pouze dvěma polím, průzkum všech by byl nad rozsah 

diplomové práce. Na těchto dvou polích však byla nastíněna rozsáhlost problematiky všech 

maleb Emauzského cyklu. Tento postup, tedy vytrhávání polí 5 a 6 z kontextu, není ideální, 
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a v žádném případě se nedoporučuje, aby nebylo docíleno stejné nekoncepčnosti, jaké ve 

výsledku dosáhly dvě restaurátorské osobnosti v 60. letech. Další průzkum maleb je tak 

nutné brát celistvě a metodou srovnávání jednotlivých polí. Pokud se celistvě bude 

přistupovat již k průzkumu, je velká šance, že i budoucí restaurování maleb by tentokrát 

mohlo mít jednotnou koncepci. V dnešní době nelze v rámci koncepce restaurování maleb 

očekávat navázání na puristický přístup, výsledkem zásahu by tak mohla být nevtíravá 

prezentace Emauzských maleb jako živoucího subjektu v čase.  
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46. Příloha k hlavní faktuře. 3.12.1957. 

 

BLAŽEJ, KOTRBA, ONDRÁČEK. Návrh na restaurování. 26. 3. 1961 

Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 101, složka 

119. BLAŽEJ, Jiří; KOTRBA, František; ONDRÁČEK, Raimund. Návrh na restaurování. 

26.3.1961. 

 

ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva o první etapě restaurování. 19. 7. 1961 
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Nástěnné malby ze 14. století v ambitu kláštera Na Slovanech, restaurátorská zpráva. Inv.č. 

RZ 179 573/07 1-3. 5. 10. 1988. 

 

ONDRÁČEK, Technologie. 1989. 

NPÚ ÚOP v Praze. ONDRÁČEK, Raimund. Emauzy – nástěnné gotické malby v ambitu. 

Technologie – ošetření. Inv.č. RZ 179 573/07 1-3. 7. 1. 1989. 

 

ONDRÁČEK, Zpráva o ošetření. 8. 12. 1989 

NPÚ ÚOP v Praze. ONDRÁČEK, Raimund; ŽIVNÝ, Jiří; ŽIVNÝ, Jan. Emauzy – zpráva o 

ošetření nástěnných maleb v ambitu. Inv.č. RZ 179 573/07 1-3. 8. 12. 1989. 

 

KOTRBA, Poznámky. 
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Obr. 31: Průběh prací - injektáž. 
Obr. 32: Průběh prací - stav po odstranění tmelů. 
Obr. 33: Průběh prací - stav po odstranění tmelů. 
Obr. 35: Detail omítky - otevřeného defektu po odstranění tmelů.
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Obr. 52: Detail malby obličeje sv. Václava. Stav po restaurování.
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Obr. 82: Pole 6, celkový pohled. Historický snímek z roku 1935. 
Obr. 83: Pole 6, detail Sibyly. Snímek datován do r. 1933. 
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Obr. 99: Pole 5, Judita - detail koruny. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 100: Pole 5, detail žen u Judity vlevo.
Obr. 101: Pole 5, detail žen u Judity. Fotografie v denním světle. 
Obr. 102: Pole 5, detail žen u Judity. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 103: Pole 5, ženy u Judity - detail ženy vpravo. Fotografie v ostrém bočním světle.
Obr. 104: Pole 5, ženy u Judity - detail ženy vpravo. Fotografie v ostrém bočním světle. 
Obr. 105: Pole 5, scéna „David s Hlavou Goliáše“. Fotografie v denním světle.
Obr. 106: Pole 5, detail figur mužů. Fotografie v denním světle. 
Obr. 107: Pole 5, detail figur mužů. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 108: Pole 5, detail mužů za Davidem. 
Obr. 109: Pole 5, muži za Davidem - detail ruky prvního muže. 
Obr. 110: Pole 5, detail hlavy Goliáše. Fotografie v denním světle. 
Obr. 111: Pole 5, detail hlavy Goliáše. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 112: Pole 5, scéna Davida s Goliášem, detail krajiny. Fotografie v ostrém bočním nasvícení.  
Obr. 113: Pole 5, detail nohy Goliáše. 
Obr. 114: Pole 5, scéna Davida s Goliášem, detail spodní části Davidova roucha. 
Obr. 115: Pole 5, krajina u Goliáše - detail rostliny. 
Obr. 116: Pole 5, krajina u Goliáše - detail rostliny. 
Obr. 117: Pole 5, detail malby lístrů na stromech. 
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Obr. 118: Pole 5, krajina u Goliáše - detail. 
Obr. 119: Pole 5, scéna „Madona šlapající po hadu“. Fotografie v denním světle.
Obr. 120: Pole 5, scéna Madona - detail okraje pole. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 121: Pole 5, scéna Madona - detail okraje pole. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 122: Pole 5, anděl vlevo - detail hlavy a křídel. 
Obr. 123: Pole 5, anděl vlevo - detail kolena. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 124: Pole 5, Madona
Obr. 125: Pole 5, Madona s Ježíškem - detail obličejů. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 126:  Pole 5, Ježíšek - detail obličeje. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 127: Pole 5, Madona - detail vlasů na hrudi. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 128: Pole 5, Madona - detail zlaceného žezla. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 129: Pole 5, Madona - detail spodní části šatu. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 130: Pole 5, závě za Madonou - detail. Fotografie v ostrém bočním nasvícení.
Obr. 131: Pole 5, závěs za Madonou - detail horní části. Fotografie v denním světle. 
Obr. 132: Pole 5, anděl vpravo - detail hlavy a křídel. Fotografie v denním světle. 
Obr. 133: Pole 5, anděl vpravo - detail hlavy a křídel. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 134: Pole 5, anděl vpravo - detail spodní části šatu. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 135: Pole 5, okolí anděla vpravo - detail pozadí. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 136: Pole 5, závěs za Madonou - detail. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 137: Pole 5, část pod konzolí v levé části. 
Obr. 138: Pole 6, levá a střední část - Sibyla se ženami a chrám. Fotografie v denním světle.
Obr. 139: Pole 6, pravá část - Octavianus Agustus s muži, vpravo chrám. Fotografie v denním 

světle.
Obr. 140: Pole 6, střední část - chrám. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 141: Pole 6, scéna se Sibylou - spodní část. 
Obr. 142: Pole 6, ženy u Sibyly - detail portétů. Fotografie v denním světle. 
Obr. 143: Pole 6, ženy u Sibyly - detail portrétů. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 146: Pole 6, první žena zleva - detail šatu. 
Obr. 144: Pole 6, ženy u Sibyly - detail plochy pozadí. 
Obr. 145: Pole 6, první žena zleva - detail obličeje. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 147: Pole 6, trůn Sibyly - detail. Fotografie v denním světle. 
Obr. 148: Pole 6, trůn Sibyly - detail (totéž místo). Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 149: Pole 6, chrám - detail okna. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 151: Pole 6, chrám - levá část. Fotografie v ostrém bočním nasvícení.
Obr. 150: Pole 6, chrám - detail střechy vlevo. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 152: pole 6, císař - detail hlavy a trůnu. 
Obr. 153: Pole 6, trůn císaře - detail. 
Obr. 154: Pole 6, trůn císaře - detail spodní části. Fotografie v denním světle. 
Obr. 155: Pole 6, trůn císaře - detail spodní části. Fotografie v sotrém bočním nasvícení. 
Obr. 156: Pole 6, trůn císaře a muži - spodní část. 
Obr. 157: Pole 6, první muž za císařem - detail tváře. 
Obr. 158: Pole 6, celkový pohled na vrchní část - „Madona ve slunci“.
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Obr. 159: Pole 6, horní část - detail omítky. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 160: Pole 6, horní část - detail omítky čatu Madony. Fotografie v  ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 161: Pole 6, anděl vlevo. 
Obr. 162: Pole 6, anděl vlevo - detail pláště a rukou. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 163: Pole 6, anděl vlevo - detail spodní části. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 164: Pole 6, anděl vlevo - detail obličeje. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 165: Pole 6, Madona v slunci - celkový pohled na figuru. 
Obr. 166: Pole 6, Madona - detail roucha ve spodní části
Obr. 167: Pole 6, Madona s Ježíškem - detail portrétů. Fotografie v denním světle.
Obr. 168: Pole 6, Madona s Ježíškem - detail portrétů. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 169: Pole 6, Madona - detail ruky. 
Obr. 170: Pole 6, Madona - detail ruky madony a Ježíška. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 171: Pole 6, Madona - detail střední části draperie. Fotografie v denním světle. 
Obr. 172: Pole 6, Madona - detail draperie. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 173: Pole 6, slunce. Fotorafie v denním světle. 
Obr. 174: Pole 6, slunce. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 175: Pole 6, anděl vpravo. Fotografie v denním světle. 
Obr. 176: Pole 6, anděl vpravo. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 178: Pole 5, detail prvního slova nápisové pásky. Fotografie v ostrém bočním nasvícení.
Obr. 177: Pole 6, detail prvního slova nápisové pásky. Fotografie v denním světle. 
Obr. 179: Pole 5, nápisová páska - detail. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 180: Pole 5, nápisová páska - detail. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 181: Pole 6, nápisová páska - detail z pravé části. 
Obr. 182: Pole 6, nápisová páska, detail. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 183: Pole 5, kosmatský dekor. 
Obr. 184: Pole 6, kosmatský dekor. 
Obr. 185: Pole 5, kosmatský dekor. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Obr. 186: Pole 5, kosmatský dekor, detail. 
Obr. 187: Pole 5, Judita se ženami. Fotografie v umělém světle. 
Obr. 188: Pole 5, Judita se ženami. Fotografie ve světle UV lampy. 
Obr. 190: Fotografie v umělém světle. 
Obr. 189: Pole 6, Sibyla se ženami. Fotografie ve světle UV lampy. 
Obr. 192: Fotografie v umělém světle. 
Obr. 191: Pole 6, Madona. Fotografie ve světle UV lampy. 
Obr. 194: Fotografie v umělém světle.
Obr. 193: Pole 6, detail Madony. Fotografie s IR filtrem. 
Obr. 195: Pole 6, anděl vpravo. Fotografie v umělém světle.
Obr. 196: Pole 6, anděl vpravo. Fotografie s IR filtrem. 
Obr. 198: Pole 5, Madona s Ježíškem - detail obličejů. Fotografie v umělém světle.
Obr. 197: Pole 5, Madona s Ježíškem - detail obličejů. Fotografie s IR filtrem. 
Obr. 200: Pole 5, ženy u Judity. Fotografie v umělém světle.
Obr. 199: Pole 5, ženy u Judity. Fotografie s IR filtrem.



7

Obr. 202: Pole 5, anděl vlevo. Fotografie v umělém světle.
Obr. 201: Pole 5, anděl vlevo. Fotografie s IR filtrem. 
Obr. 204: Pole 5, Madona - detail šatu. Fotografie v umělém světle.
Obr. 203: Pole 5, Madona - detail šatu. Fotografie s IR filtrem. 
Obr. 205: Půdorys ambitu.
Obr. 206: Pole 5, grafický zákres znaků původní techniky v omítce
Obr. 207: Pole 5,grafický zákres lokalizace přemaleb a nejasných vrstev
Obr. 208: Pole 5, grafický zákres dutin
Obr. 209: Pole 6, grafický zákres původní techniky v omítce
Obr. 210: Pole 6: Grafický zákres odstraněných přemaleb. 
Obr. 211: Pole 6, grafický zákres dutin v omítce.
Obr. 212: Zákres lokalizace vzorků odebraných na poli 5 v roce 1964. 
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Obrazová příloha - praktická část
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Obr. 2: Celkový pohled na severozápadní průčelní fasádu Suchardova domu v Nové Pace (dnes 
městské muzeum). Stav před restaurováním. Restaurovaná malba sv. Václava vlevo nahoře.

Obr. 1: Půdorys budovy s orientací světových stran. Žlutě je v půdorysu vyznačena restaurovaná 
malba. (zdroj: archiv Městského muzea v Nové Pace)
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Obr. 3: Celkový pohled na malbu sv. Václava. Stav před restaurováním. (fotografie panoramaticky upravena s 
použitím programu Adobe Photoshop)
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Obr. 5: Historický snímek severozápdaní fasády s restaurovanou 
malbou. Cca 1950. Malby jsou již poškozené - slabě čitelné. (zdroj: 
archiv Městského muzea v Nové Pace)

Obr. 4: Historický snímek severozápdaní fasády s restaurovanou 
malbou. Cca 1935. Na malbách je vidět původní kontrast a zlacení. 
(zdroj: archiv Městského muzea v Nové Pace)
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Obr. 6: Socha sv. Václava od Stanislava Suchardy, 
model

Obr. 7: Socha sv. Václava od Stanislava Suchardy, 
replikována pro náměstí ve Staré Boleslavi (zdroj: 
https://ceskastopa.webnode.cz)

Obr. 8: Socha sv. Václava od Stanislava Suchardy, re-
plikována r. 1903 pro oltář v kostele sv. Mikuláše v 
Nové Pace
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Obr. 9: Část malby sv. Václava. Stav před restaurováním v roce 1972. Omítka, 
barevná vrstva i zlacená plocha jsou silně degradovány.

Obr. 10: Číst malby sv. Václava. Stav před restaurováním v roce 1972. V ploše 
pozadí jsou vidět překrývající se plátky zlata. V místech, kde překryv není a plátek 
lpí rovnou na podkladu, je ztráta nižší.

(zdroj: HEGR, Jindřich; kol. Restaurátorská zpráva o stavu a opravě „Suchardova domu“ v Nové Pace, okr. Jičín. Městský úřad Nová Paka. Praha, 1972)
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Obr. 11: Spodní část malby sv. Václava. Stav v průběhu restaurování v roce 1972. 
Nanesena jádrová omítka. V rámci zásahu také zřejmě obtaženy obrysy.

Obr. 12: Spodní část malby sv. Václava. Stav v průběhu restaurování v roce 1972. 
Nanesena svrchní omítka tmelu, provedeny ryté linky soklu, tmel barevně zapojen 
al fresco.

(zdroj: HEGR, Jindřich; kol. Restaurátorská zpráva o stavu a opravě „Suchardova domu“ v Nové Pace, okr. Jičín. Městský úřad Nová Paka. Praha, 1972)
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Obr. 14: Malba sv. Vojtěcha. Stav po restaurování v roce 2001. Plocha 
zlacení je na pohled obnovena, jde však o práčkovou bronz, která po 
čase zkorodovala.

Obr. 13: Vrchní část malby sv. Václava. Stav před restaurováním v 
roce 2001. Koruna má pozměněný tvar, což svědčí o její změněn v roce 
1972.

(zdroj: MUNZAROVÁ, Sylvie; STEJSKAL, Jiří. Restaurátorský záměr na práce na výzdobě fasády Suchardova domu v Nové Pace. Městský úřad Nová Paka. Praha, 2001)
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Obr. 16: Část malby sv. Václava - detail rukou. Stav před restaurováním. Snímek v rozptýleném denním světle. 
Tvar pravé ruky světce byl pozměněn při rekonstrukcích v minulosti.

Obr. 15: Část malby sv. Václava - detail obličeje. Stav před restaurováním. Snímek v rozptýleném denním 
světle. Tmavé pozadí bylo původně zlacené, současná tmavost způsobena plošným pojetím práškovou bronzí.
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Obr. 18: Část malby sv. Václava - detail soklu. Stav před restaurováním. Snímek v rozptýleném denním světle. 
Rekonstrukce soklu pochází z roku 1972. Ve spodní části je vidět napadení lišejníkem,

Obr. 17: Část malby sv. Václava - detail štítu. Stav před restaurováním. Snímek v rozptýleném denním světle. 
V této oblasti byly tmely různého typu s nestejným povrchem.
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Obr. 20: Detail praporu v horní části malby. Stav před restaurováním. Snímek v ostrém bočím nasvícení. Je 
vidět ryté linky a mírně také odskok odhalených částí pod úroveň dříve zlacené plochy pozadí.

Obr. 19: Vrchní část malby - detail části praporu a dekorovaného rámu - oblast dešťového stínu. Stav před 
restaurováním. Snímek v rozptýleném denním světle.Vlevo nahoře detail poškození barevné vrstvy přemalby.
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Obr. 22: Detail části praporu. Stav před restaurováním. Snímek v ostrém bočím nasvícení. Vlevo jsou vidět 
původní ryté linky pásového dekoru. Vedle odskoku způsobeného vymytím je vidět lokální hladká struktura 
původně zlacených částí - tyto části byly kovem chráněny před vymýváním, jaké lze vidět na obnažené omítce.

Obr. 21: Detail svatozáře. Stav před restaurováním. Snímek v ostrém bočím nasvícení. Je vidět odskok úrovní 
a také poškození alveolizací tvořící kruhové útvary. Struktura barevné vrstvy na koruně odpovídá stavu okolní 
vyšlehané omítky.
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Obr. 24: Detail místa z předchozí fotografie. Stav před restaurováním. Snímek v denním světle. Kontakt 
tvrdého tmelu s omítkou způsobil oddělování měkčí omítky od tmelu. Výsledkem jsou výdutě a kapsy, do 
nichž může zatékat srážková voda.

Obr. 23: Střední část - štít. Stav před restaurováním. Snímek v ostrém bočím nasvícení. Jsou vidět různé typy 
tmelů a také vzdutá původní omítka v jejich okolí.
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Obr. 25: Spodní část malby - sokl. Stav před restaurováním. Snímek v denním světle. Ve spodní části malby 
(u parapetu, kde docházelo k odrážení srážkové vody) byla malba napadena lišejníkem. Ten se držel zejména 
v tenkých prasklinách.

Detail spodní části malby. Stav před restaurováním. Snímek v ostrém bočím nasvícení. V pravé části je 
vidět vzdutá omítka v místě sítě menších prasklin. Povrch omítky je vymytý.
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1) světlý hladký štuk
2) šedo-modrá vrstva. Není jasné, zda se jedná o barevnu vrstvu 

nebo např. bionapadení, ztmavnutí
3) Okrová barevná vrstva – možná pouze součást vrstvy 4
4) svrchní okrová barevná vrstva, místy lesklá, loupe se

Obr. 26: Sonda v místě dešťového stínu

Pro sejmutí přemalby byly vyzkoušeny tyto materiály:
1) voda
2) líh
3) izopropylalkohol
4) xylen
Rozpouštědla byla aplikována pomocí smotku vaty.
Výsledek byl u všech použitých materiálů obdobný, byl proto 

zvolen nejméně agresivní postup smytí přemaleb vodou.

Obr. 27: Zkouška čištění přemalby tamtéž

1234
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Obr. 29: Výsledné folie, na něž byla v linkách 
nakreslena finální verze rekonstrukce.  Tyto 
návrhy v reálné velikosti byly realizovány na 
malbě.

Obr. 28: Překreslování aktuální podoby malby na transparentní folii. 
Na základě tohoto překresu s vyznačenými tmely byly poté kresleny 
návrhy na rekonstrukci nejprve na papír, poté přenášeny v reálné veli-
kosti na finální folie
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Obr. 31: Průběh prací - injektáž. K přidržení injektovaných omítek v úrovni posloužil „prakovací“ systém, 
který na malbu vyvíjel pomocí podložek rovnoměrný tlak.

Obr. 30: Průběh prací - injektáž. Injektovány byly zejména výdutě v okolí tmelů, a to ještě před jejich vyjmutím, 
jinak by hrozilo odpadnutí původní omítky. Injektáž byla opakována také po vyjmutí těchto tmelů. Mokré 
mapy naznačují, kam se pod omítkou dostala injektážní výplň.
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Obr. 33: Průběh prací - stav po odstranění tmelů. Na některých místech byla ponechána jádrová vrstva tmelů. 
Byla příliš tvrdá a malbě vpodstatě neškodila. Odstraněny však byly všechny vrstvy tmelů z bezprostředního 
okolí původních omítek.

Obr. 32: Průběh prací - stav po odstranění tmelů. Vrchní část malby - zde byly defekty velmi mělké, přesto byly 
v jejich okolí také mělké dutiny.



26

Obr. 35: Detail omítky - otevřeného defektu po 
odstranění tmelů. Je vidět dutina mezi omítkou a 
zdivem a také těsně pod povrchem omítky (šipky). 
Omítka má na pohled šupinující strukturu.

Obr. 34: Detail části malby - nohou. Stav po odstranění tmelů a v průběhu injektáže vzniklých defektů.

Obr. 36: Průběh prací - zajišťování některých míst, 
která po odstranění tmelů hrozila odpadnutím. Do 
těchto míst byla postupně aplikována injektážní 
směs, až poté byla uzavřena novým tmelem.



27

Obr. 38: Detail části malby - malba hlavy sv. Václava. Stav po vytmelení a provedení ryté linky, která navázala 
na okolní rytou kresbu (resp. linky odkoku).

Obr. 37: Vrchní část malby. Stav po vytmelení a odstranění přemalby z vrchního dekorového pásu.
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Obr. 40: Detail spodní části malby - soklu. Stav po vytmelení a provedení ryté linky, 

Obr. 39: Detail střední části malby - štít a ruce. Stav po vytmelení a provedení rytých linek.
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Obr. 42: Zkoušky patinace zlacení (provedeno na malbě sv. Vojtěcha): 
1 - lazura; 2 - mechanická patinace; 3 - mechanická patinace se silnější 
lazurou; 4 - mechanická patinace; 5 - mechanická patinace s nejsilnější 
lazurou

Obr. 41: Zkouška intenzity retuše provedená na dekorativním rámu. 
Nahoře vyretušovaná část, dole část bez retuše. Provedená retuš je 
lokální.

1

2

5

4

3
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Obr. 44: Detail části malby nad hlavou sv. Václava. Průběh zlacení, stav v průběhu lokální retuše. Položené 
plátky zlata jsou přichyceny na místech, kam byl na podkladový nátěr (viz předchozí snímek) aplikován 
mixtion. Nepřichycené části plátku budou sprášeny štětcem.

Obr. 43: Detail části malby nad hlavou sv. Václava. Průběh zlacení, stav v průběhu lokální retuše. Plocha 
pozadí je přetřena neutrálním tónem nátěru, který slouží jako barevný podklad pro zlacení.
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Obr. 46: Detail - průběh zlacení. Sprašování nepřichycených částí zlata, tzv. proces „kérování“ (snímek z 
malby sv. Vojtěcha).

Obr. 45: Detail - průběh zlacení. Kladení plátku větrového zlata na připravený podklad.
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Obr. 48: Vrchní část malby - malba praporu. Stav po restaurování.

Obr. 47: Vrchní část malby - malba praporu. Stav před restaurováním.
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Obr. 50: Část malby - portrét sv. Václava. Stav po restaurování.

Obr. 49: Část malby - portrét sv. Václava. Stav před restaurováním.



34

Obr. 52: Detail malby obličeje sv. Václava. Stav po restaurování.Obr. 51: Detail malby obličeje sv. Václava. Stav před restaurováním.
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Obr. 54: Detail střední části malby - ruce a štít. Stav po restaurování. Rekonstrukce byla provedena podle 
předpokládané původní podoby (zejména dle historického snímku) - kompozice rukou byla pozměněna oproti 
stavu před restaurováním.

Obr. 53: Detail střední části malby - ruce a štít. Stav před restaurováním.
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Obr. 56: Detail střední části malby - štít. Stav po restaurování. Na štít byla slabě provedena rekonstrukce orlice, 
která se na původní malbě nacházela dle historických snímků i sochařských předloh.

Obr. 55: Detail střední části malby - štít. Stav před restaurováním.
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Obr. 58: Detail části malby - nohy stojící na soklu. Stav po restaurování. Kompozice nohou byla změněna na 
základě historických snímků i sochařských předloh.

Obr. 57: Detail části malby - nohy stojící na soklu. Stav před restaurováním.
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Obr. 60: Spodní část malby - sokl. Stav po restaurování. Vystínování soklu bylo provedeno podle částečně 
dochovaného stínování na paralelní malbě sv. Vojtěcha.

Obr. 59: Spodní část malby - sokl. Stav před restaurováním.
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Obr. 61: Celkový pohled na malbu sv. Václava. Stav 
před restaurováním.

Obr. 62: Celkový pohled na malbu sv. Václava. Stav po 
restaurování.

(Snímky panoramaticky upraveny v programu Adobe Photoshop)
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Obr. 64: Detail restaurovaných maleb. Stav po restaurování.

Obr. 63: Celkový pohled na průčelní fasádu Suchardova domu v Nové Pace (dnes městského muzea). Stav po 
restaurování.
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Obr. 65: Zákres rozměrů malby. Údaje uvedeny v cm. Obr. 66: Zákres druhotných zásahů. Všechny byly 
při zásahu v roce 2017 odstraněny.
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Obr. 67: Zákres poškození, původní techniky (výběr) a injektážních tvorů z roku 2017.
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Obrazová příloha - teoretická část
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Obr. 68: Pole 5, celkový pohled. (Fotografie panoramaticky upravena za použití programu Adobe Photoshop)
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Obr. 69: Pole 6, celkový pohled. (Fotografie panoramaticky upravena za použití programu Adobe Photoshop)
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Obr. 71: Pole 5, scéna „Judita s hlavou Holoferna“. Historický snímek dat. před 1918. Zvláštností 
je podobná datace se snímkem předchozím, ale zde je koruna na Juditině hlavě tvořena malbou.  
(zdroj: Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, i.č.51496)

Obr. 70: Pole 5, scéna „Judita s hlavou Holoferna“. Historický snímek z roku 1898.   
(zdroj: Neuwirth, 1898)

Pole 5 - historické snímky
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Obr. 73: Pole 5, scéna David s hlavou Goliáše. Histrický snímek z roku 1935. Jsou vidět opravy 
připsané bratru Pantaleonovi (cca 1913), např. obnovení písma, rekonstrukce místa pod hlavou 
Goliáše. V tváři Goliáše již vynikne odpadnutá vrstva lineární štětcové rozkresby.  
(zdroj: internetová databáze Bildarchiv Marburg, http://bildindex.de)

Obr. 72: Pole 5, scéna „David s hlavou Goliáše“. Historický snímek z roku 1898.    
(zdroj: Neuwirth, 1898)
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Obr. 75: Pole 5, scéna „Madona šlapající po hadu“. Historický snímek z roku 1935. Jsou vidět opravy připsané 
bratru Pantaleonovi, zejména obnova nápisu, patrně také vyčištění.     
(zdroj: internetová databáze Bildarchiv Marburg, http://bildindex.de)

Obr. 74: Pole 5, scéna „Madona šlapající po hadu“. Histrorický snímek z roku 1898.     
(zdroj: Neuwirth, 1898)
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Obr. 77: Detail úlomku nalezeného při záchraně maleb v roce 1945. Stav v 
průběhu prací - popisování úlomků. Na následujícím snímku ho lze vidět 
osazený u prostředního muže.      
(zdroj: Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, i.č.33627)

Obr. 76: Pole 5, celkový pohled. Stav po detsrukci v roce 1945. K největším ztrátám došlo v místě statických 
trhlin. Jsou vidět ztráty omítek i v oblasti mužů u Davida, kde je dnes osazena velká část nalezených úlomků. 
V soklové čísti beuronský dekor. (zdroj: Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, i.č.38517)
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Obr. 79: Pole 5, celkový pohled. Stav po konzervaci v roce 1957.  
Rozdíl je vidět zejména v očištění, další práce byly konzervační. 
(zdroj: Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, i.č.76163)

Obr. 78: Pole 5, celkový pohled. Stav před konzervací v roce 1957. 
Beuronský dekor v soklové čísti byl mezi r. 1945 a 1957 odstraněn. Při 
srovnání s předchozím snímkem je vidět, kde došlo k osazení úlomků 
a kde omítka při zajišťovacích pracích popraskala (např. nalevo od 
hlavy Madony). (zdroj: Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, 
i.č.76045)



51

Obr. 80: Pole 6, spodní část malby („Sybilla ukazující císaři Madonu ve slunci“). Historický snímek z roku 1898. (zdroj: Neuwirth, 1898)

Pole 6 - historické snímky
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Obr. 81: Pole 6, vrchní číst malby („Madona ve slunci“). Historický snímek z roku 1898. (zdroj: Neuwirth, 1898)
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Obr. 82: Pole 6, celkový pohled. Historický snímek z roku 1935. Při srovnání s předchozími je malba očištěna, obnoven nápis, zvýrazněny některé kontury, zřetelné hvězdy na 
ploše pozadí. Tato oprava přisuzována bratru Pantaleonovi. (zdroj: internetová databáze Bildarchiv Marburg, http://bildindex.de)
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Obr. 84: Pole 6, detail císaře Octaviana Augusta. Snímek datován do r. 
1933. Je vidět oprava přisuzovaná bratru Pantaleonovi. V soklové části 
ještě beuronský dekor. Císař má dochovaný brokát (není vyloučeno, že 
původní). (zdroj: Krofta, Poche, 1956)

Obr. 83: Pole 6, detail Sibyly. Snímek datován do r. 1933. I zde jsou 
vidět změny - oprava přisuzována bratru Pantaleonovi. Na ženách jsou 
zdokumentovány dnes již odstraněné přemalby.   
(zdroj: Krofta, Poche, 1956)
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Obr. 86: Pole 6, celkový pohled. Snímek z roku 1957, stav před konzervací v roce 
1957 (tedy po zajištění v roce 1945). Při srovnání snímků jsou vidět místa, kde došlo 
k osazení úlomků a kde omítka popraskala při zajišťování (např. kry v levé části). 
(zdroj: Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, i.č.76049)

Obr. 85: Pole 6, celkový pohled. Stav po destrukci v roce 1945. Mapa v pravé čísti 
může být vlhkostní - od hašení požáru kláštera. V soklové část beuronský dekor s 
texty.          
(zdroj: Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, i.č.38519)
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Obr. 87: Pole 6, detail 
císaře a mužů. Stav 
po konzervaci v roce 
1957.  
   
(zdroj: Sbírka foto-
grafické dokumentace 
GnŘ NPÚ, i.č.76164, 
výřez)

Obr. 88: Pole 6, totéž 
místo. Stav v průběhu 
restaurování v roce 
1963 („během son-
dážního průzkumu“). 
Mezi fragmenty jsou 
vidět bílé injektážní 
výplně. Pod nalepený-
mi úlomky je zřejmě 
sádrový terč. 
   
(zdroj: Sbírka foto-
grafické dokumentace 
GnŘ NPÚ, i.č.94580, 
výřez)

Obr. 89: Pole 6, totéž 
místo. Stav po restau-
rování, 1964.  
   
(zdroj: Sbírka foto-
grafické dokumentace 
GnŘ NPÚ, i.č.90695, 
výřez)
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Obr. 91: Pole 6. detail žen u Sibyly. Stav v průběhu restaurování („son-
dážního průzkumu“ v roce 1963. V ženě vlevo jsou vidět pásové sondy. 
(zdroj: Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, i.č.94581)

Obr. 90: Pole 6, detail Madony. Stav po destrukci v roce 1945. Jsou 
vidět přemalby a tmavá místa v inkarnátech. Na hlavě náznak koruny. 
(zdroj: Sbírka fotografické dokumentace GnŘ NPÚ, i.č.38591)
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Obr. 92: Pole 5, scéna „Judita s hlavou Holoferna“. Fotografie v denním světle.

Pole 5
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Obr. 94: Pole 5, detail spodní části žen. Fotografie v denním světle. Na hranici se sousedním pole 4 vynikne 
žlutý odstín celého pole 5.

Obr. 93: Pole 5, detail Judity. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. je zřetelná hranice pontate.
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Obr. 96: Pole 5, detail žen u Judity. Šaty jsou výsledkem přemaleb. U 
střední ženy je vidět tvar původního řasení draperie, který byl stejně 
proveden i v přemalbě. Žena vpravo má okolo ruky fragmentárně do-
chovaný šál (na historických snímcích zřetelnější).

Obr. 95: Pole 5, Judita - detail roucha. Jsou vidět fragmenty modré 
v rubu. Místy výraznější okrová podmalba, mimo jiné i pod těmito 
vrstvami. Dnešní tvar je dán zbytky lineární rozkresby.
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Obr. 98: Pole 5, Judita - detail hlavy. Fotografie v ostrém bočním nasví-
cení. Je vidět plastický odskok barevných vrtsev v místě ztrát lineární 
rozkresby. Tmavé skvrny ve tváři nepůsobí plasticky.

Obr. 97: Pole 5, Judita - detail hlavy. Fotografie v denním světle. Jsou 
vidět tmavé skvrny v obličeji (historická retuš nebo tmavlá původní 
vrstva). Bílá rouška je modře valérována. V některých místech linek 
rozkresby odpadla barevná vrstva.
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Obr. 100: Pole 5, detail žen u Judity vlevo. Rouška vlevo je modelována červenou kresbou.

Obr. 99: Pole 5, Judita - detail koruny. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Lokálně je vidět pastózní barevná 
vrstva s lineárními tahy. Není jasné, zda jde o původní malbu.
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Obr. 102: Pole 5, detail žen u Judity. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Vynikne nerovnost omítky, lesklá 
místa na ženě vlevo, hloubkové defekty a hrubě provedené tmely.

Obr. 101: Pole 5, detail žen u Judity. Fotografie v denním světle. 
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Obr. 104: Pole 5, ženy u Judity - detail ženy vpravo. Fotografie v ostrém bočním světle. malba v oblasti dekoltu 
se silně leskne. Pravděpodobně jde o přemalbu včetně inkarnátu, přechod na inkarnát krku a tváře však není 
zřetelný. Šat od tohoto místa dolů tvoří omítkový podklad (možná s okrovou vrstvou?)

Obr. 103: Pole 5, ženy u Judity - detail ženy vpravo. Fotografie v ostrém bočním světle. Na čele záměrně 
ponechán fragment přemalby/laku. U úst hrubě rovedený tmel.
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Obr. 105: Pole 5, scéna „David s Hlavou Goliáše“. Fotografie v denním světle.
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Obr. 107: Pole 5, detail figur mužů. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Lze vidět výsledné zvlnění osaze-
ných úlomků a také nerovnost tmelu, jehož povrch je někdy nad a někdy pod úrovní okolí omítky. 

Obr. 106: Pole 5, detail figur mužů. Fotografie v denním světle. Těla jsou složena z úlomků osazených v roce 
1945. Barevné tóny jsou tlumené, je možné, že jde o ponechané přemalby.
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Obr. 109: Pole 5, muži za Davidem - detail ruky prvního muže. Ondráček o tomto fragmentu uvádí, že jde o 
záměrně ponechanou přemalbu. Je však možné, že malba ruky je původní. V jejím okolí prosvítá hladká bílá 
vrstva, je možné, že jde o podklad původního inkarnátu. Dále je dochována patrně původní modř.

Obr. 108: Pole 5, detail mužů za Davidem. Barevné vrstvy jsou v tomto místě velmi oslabeny, někde zcela 
chybí, někde mohou být ponechány přemalby.
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Obr. 111: Pole 5, detail hlavy Goliáše. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Svrchní malba inkarnátů je do-
chována v tak tenké vrstvě, že se zde místa odpadnuté rozkresby nerýsují (rozdíl oproti Juditině roušce, viz 
výše). Dále vynikne nerovnost tmelů.

Obr. 110: Pole 5, detail hlavy Goliáše. Fotografie v denním světle. Lze vidět místa odpadnuté lineární rozkres-
by.
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Obr. 113: Pole 5, detail nohy Goliáše. Barevné vrstvy jsou vt tomto místě velmi oslabeny, s výjimkou malby 
rostlin. Tmely jsou nevhodně barevně zapojeny.

Obr. 112: Pole 5, scéna Davida s Goliášem, detail krajiny. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Mezi stromy 
prosvítá tmavý podklad. Stromy provedeny pastózními nánosy se stopami po štětci. V horní částí fragment 
modrého pozadí. Dále jsou vidět praskliny v omítce a struktura tmelů.
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Obr. 115: Pole 5, krajina u Goliáše - detail rostliny. 
Černé tečky na vrcholcích byly patrně původně 
červené, na pravé „bobuli“ lze vidět zářivý červený 
fragment (šipka)

Obr. 114: Pole 5, scéna Davida s Goliášem, detail spodní části Davidova roucha. Červená přemalba zde v mi-
nulosti zakrývala malbu roslin (zřelené na povrchu rostliny vpravo nahoře), v tomto místě se však přemalba již 
nenachází ani na nejstarších snímcích.

Obr. 116: Pole 5, krajina u Goliáše - detail rostliny. 
U stonku vpravo jsou drobné červené tečky květů 
(šipka). malba lístků patrně provedena šablonou, 
valérováno patrně do mokré vrstvy, čímž vznikl 
pozvolný přechod.
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Obr. 118: Pole 5, krajina u Goliáše - detail. Lze vidět, že větší listy byly mlováy pomocí šablony. V rámci listů 
je provedeno valérování. Šipka ukazuje k černým tečkám, které opět mohou odkazovat na použití červených 
akcentů v malbě krajiny.

Obr. 117: Pole 5, detail malby lístrů na stromech. Pod těmito místy není vidět tmavá podmalba, kterou lze vidět 
na plochách. Tato místa byla tedy patrně vynechána. Malba listů je pastózní, jsou vidět tahy štětce. 
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Obr. 119: Pole 5, scéna „Madona šlapající po hadu“. Fotografie v denním světle.
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Obr. 121: Pole 5, scéna Madona - detail okraje pole. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. V omítce jsou vidět 
stopy po zpracování za mokra. Podklad má okrový odstín, celoplošné podložení se však nepotvrdilo. Tmavé 
fragmenty jsou zřejmě původním podkladem, světle modrá místa jsou patrně přemalba s přídavkem smaltu.

Obr. 120: Pole 5, scéna Madona - detail okraje pole. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Lze vidět zpraco-
vání omítky menším, zřejmě kovovým nástrojem. Ze zpracování také vyplývá, že v těchto místech byla zpra-
covávána v poměrně mokrém stavu.
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Obr. 123: Pole 5, anděl vlevo - detail kolena. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Lesklá červená vrstva 
patrně pochází z přemalby. Modrý fragment pozadí pod kolenem by mohl být původní.

Obr. 122: Pole 5, anděl vlevo - detail hlavy a křídel. Na rameni lze vidět fragment patrně laku. Část svatozáře je 
tvořena zelenou barevnou vrstvou - může jít o podklad i o překryv. V pravé části svatozáře lze vidět jednoduchý 
dekor (šipka).
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Obr. 125: Pole 5, Madona s Ježíškem - detail obličejů. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Lze vidět ne-
rovnosti omítky dané původní technikou, dále odskok úrovní omítky v místě prasklin. Vyryté svatozáře jsou 
provedeny zdvojeně.

Obr. 124: Pole 5, Madona. Lze vidět, že inkarnáty působí v současném stavu chaoticky. Ve tváři Madony 
jsou tmavé skvrny přeretušovány světle žlutošedou vrstvou. Na Ježíškovi jsou barevně nevhodné žluté retuše. 
Nalevo od Madony je prasklinami dán tvar šesticípé hvězdy, ři srovnání se snímkem z roku 1945 je však 
zřejmé, že vznikl náhodou při snaze navrátit odpouknutou omítku zpět k podkladu. 
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Obr. 127: Pole 5, Madona - detail vlasů na hrudi. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Vlasy jsou v základu 
provedeny okrovou plochou a domodelovány velmi tenkými kaligrafickými linkami tmavé i světlé barvy.

Obr. 126:  Pole 5, Ježíšek - detail obličeje. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Na čele a tváři je silná 
pastózní vrstva, není vyloučeno, že jde o přemalbu. Pod touto vrstvou je tmavá (shodná s inkarnátem Judity), 
tato vrstva je také na krku. Není plasticky zřetelný přechod mezi touto vrstvou a okolím, je tedy možné, že jde 
o ztmavlý originál. Na hranici s vlasy  je odpadnutá barevná vrstva v místě linky rozkresby, lze vidět odskok 
vedle silné vrstvy na čele.
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Obr. 129: Pole 5, Madona - detail spodní části šatu. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Pod červenou pře-
malbou prosvítá modrá vrstva. Zároveň lze vidět vedení červené vrstvy přemalby přes linky prutů na závěsu 
za Madonou.

Obr. 128: Pole 5, Madona - detail zlaceného žezla. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Fragment zlata může 
být původní.
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Obr. 131: Pole 5, závěs za Madonou - detail horní části. Fotografie v denním světle. Zde na několika protnutích 
nejsou hloubkové defekty. Pouze vlevo nahoře je vidět naznačený obrys po odpadnutí vrstvě (šipka), blíže 
nespecifikováno.

Obr. 130: Pole 5, závě za Madonou - detail. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Při okrajích malby závěsu 
(po tvaru mandorly)  jsou vidět světle modrošedé fragmenty (zřejmě zde v r. 1965 analyzována vrstva se 
smaltem). Hranice závěsu tvořena zřejmě původní tmavě modrou. Lístky jsou provedeny pastózní barvou. V 
místěch protnutí prutů jsou až na několik výjimek hloubkové defekty (možné stopy po aplikaci zlacení či pod.).
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Obr. 133: Pole 5, anděl vpravo - detail hlavy a křídel. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Vynikne zvlnění 
omítky, hloubková poškození a tmely. Dále pak rytá linka svatozáře.

Obr. 132: Pole 5, anděl vpravo - detail hlavy a křídel. Fotografie v denním světle. I pouhým okem je vidět 
lazurní modelace inkarnátu. Na hranici tváře a vlasů jsou místa po odpadnutí rozkresbě. Malba křídel je zřejmě 
přemalba.
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Obr. 135: Pole 5, okolí anděla vpravo - detail pozadí. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Hrubé fragmenty 
modré barevné vrstvy odpovídají odstínem smaltu, který byl v blíže nespecifikovaném okolí tohoto anděla 
analyzován v roce 1965. Dále lze vidět lesklou malbu křídel, těsně u kraje pak možnou původní barevnou 
vrstvu křídel.

Obr. 134: Pole 5, anděl vpravo - detail spodní části šatu. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Lze vidět 
červené ruby provedené pastózní vrstvou, zřejmě přemalbou. Dále vynikne hladká a nezapracovaná struktura 
tmelů prasklin.
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Obr. 137: Pole 5, část pod konzolí v levé části. Barevná vrstva je v tomto místě přeretušována světlou žlutoše-
dou, shodný odstín je na retuších inkarnátů Madony.

Obr. 136: Pole 5, závěs za Madonou - detail. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Některé barevné vrstvy se 
silně lesknou (jako např. zde), příčinu je možné hledat ve fixážích z minulosti.
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Obr. 138: Pole 6, levá a střední část - Sibyla se ženami a chrám. Fotografie v denním světle.

Pole 6
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Obr. 139: Pole 6, pravá část - Octavianus Agustus s muži, vpravo chrám. Fotografie v denním světle.
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Obr. 141: Pole 6, scéna se Sibylou - spodní část. Prezentovaná barevnost je zřejmě původní, na draperiích však 
chybí valéry řasení, které zde původně zřejmě byly. Na trůnu Sibyly lze vidět ornament brokátu.

Obr. 140: Pole 6, střední část - chrám. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Lze vidět výrazné zvlnění omítky 
- znak původní techniky. V omítce je velké množství drobných jamek.
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Obr. 143: Pole 6, ženy u Sibyly - detail portrétů. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Je vidět odskok úrovní 
popraskaných omítek. Barevné vrstvy inkarnátů u dvou žen vpravo jsou tak tenké, že se v nich promítá porézní 
struktura omítky.

Obr. 142: Pole 6, ženy u Sibyly - detail portétů. Fotografie v denním světle. Přes tvář ženy vpravo prasklina 
patrně vzniklá při zajišťování v roce 1945. 
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Obr. 146: Pole 6, první žena zleva - detail šatu. Růžový šat je lokálně valérován tmavšími a světlejšími tóny.  
V úrovni kolenou se nachází tmavá barevná vrstva podobného odstínu, jako je na některých inkarnátech pole 
5. Předěl mezi touto vrstvou a růžovou není vidět, je tedy možné, že jde o lokální alteraci pigmentu.

Obr. 144: Pole 6, ženy u Sibyly - detail plochy pozadí. 
Při okrajích více částí se nachází jasně modrý pás, 
zřejmě fragment původního celoplošného odstínu.

Obr. 145: Pole 6, první žena zleva - detail obličeje. 
Fotografie v ostrém bočním nasvícení. většina barev-
ných vrstev inkarnátů je tenká, zde je však silnější 
nátěr s dochovanými valéry, ve spidní části není 
zřetelná jeho hranice přechodu na „spodní vrstvu“. 
Může jít o původní sílu barevné vrstvy.
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Obr. 148: Pole 6, trůn Sibyly - detail (totéž místo). Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Mírně se rýsují linky 
dekoru na trůnu. V těchto místech je také výrazné poškození poškrábáním.

Obr. 147: Pole 6, trůn Sibyly - detail. Fotografie v denním světle. Na růžovém trůně lze vidět fragmenty 
dekoru, patrně šablonového, proveden v zelených a šedých tónech. Modelace trůnu je provedena sytě červenou 
(vlevo). Ve vrchní části opět ztmavlá barevná vrstva popisovaná výše. Ve spodní části je vidět kontrastní rub i 
líc Sybylina roucha.
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Obr. 151: Pole 6, chrám - levá část. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Lze vidět rozdílnost dochovaných 
barevných vrstev - fiála ve středu má velmi hladkou strukturu, okolí je hloubkově poškozeno. V architektuře 
chrámu je řada detailů - např. rozety na snímku vpravo nahoře. Na červené fiále je drobný fragment velmi 
výrazné červené vrstvy - výraná barevnost byla zřejmě původní.

Obr. 149: Pole 6, chrám - detail okna. Fotografie 
v ostrém bočním nasvícení. Okno je znázorněno 
tenkými světlými pastózními linkami. Lze vidět 
také neopracovaný okraj tmelu.

Obr. 150: Pole 6, chrám - detail střechy vlevo. 
Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Na tomto 
detailu lze vidět modelaci plochy drobnými červe-
nými linkami. Zvýraznila se také ztráta bar. vrstvy.
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Obr. 153: Pole 6, trůn císaře - detail. Lze vidět drobné linky, které modelují architekturu. Šířka těchto linek je 
variabilní. Dle charakteru nánosu lze soudit že pro linky byla použita lazurní, ale silně pigmentovaná barevná 
vrstva.

Obr. 152: pole 6, císař - detail hlavy a trůnu. V tomto místě došlo k velké ztrátě v roce 1945. Na trůnu lze vidět 
drobnopisnou modelaci fiál. Výrazný dekor z roucha císaře byl zřejmě odstraněn (ačkoliv mezi přemalbami 
neuveden). Na vousech lze vidět místa po odpadnuté lineárn rozkresbě. Barevná vrstva vousů je jinak silně 
dochována.
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Obr. 155: Pole 6, trůn císaře - detail spodní části. Fotografie v sotrém bočním nasvícení. Je zvýrazněna pastózní 
malba zeleného dekoru - dle ostrosti okrajů lze soudit, že byl patrně proveden pomocí šablony. Dále je vidět 
množství drobných jamek a nedokonale zapracované tmely.

Obr. 154: Pole 6, trůn císaře - detail spodní části. Fotografie v denním světle. Mezi tence dochovanými barev-
nými vrstvami vyniká dobré dochování zeleného dekoru. Nahoře vlevo lze vidět fragmenty modré až zelené, 
která tvoří rub císařova šatu.
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Obr. 157: Pole 6, první muž za císařem - detail tváře. Tvář pevního muže je nejlépe dochovaná. Svrchní barevné 
vrstvy dochovány fragmentárně. Na snímku lze vidět lokální retuš tmelu.

Obr. 156: Pole 6, trůn císaře a muži - spodní část. Barevné vrstvy jsou dochovány fragmentárně, tvary oděvů 
jsou nejasné.
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Obr. 158: Pole 6, celkový pohled na vrchní část - „Madona ve slunci“.
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Obr. 160: Pole 6, horní část - detail omítky čatu Madony. Fotografie v  ostrém bočním nasvícení. Lze vidět 
množství drobných defektů a také mírný lesk povrchu (možnou příčinou lesku je i zde fixáž z minulých restau-
rátorských zásahů).

Obr. 159: Pole 6, horní část - detail omítky. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Zde je zřetelný překryv 
jednotlivých dílů pontate. Vrchní díl je překryt spodním.
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Obr. 162: Pole 6, anděl vlevo - detail pláště a rukou. Fotografie v ostrém 
bočním nasvícení. Malba pláště je zachována v silné vrstvě, plášť je 
modře valérován. V malbě jsou odpadnuta místa, kde byla pod malbou 
lineární rozkresba šatu i slunečního paprsku.

Obr. 161: Pole 6, anděl vlevo. Oděv anděla je dobře dochován, lze dobře 
vidět sklady draperie, které se v tomt případě řídí lineární rozkresbou. V 
úrovni paže anděla protíná pruh odpadnuté barevné vrstvy z rozkresby - 
zde však šlo o podmalbu srpovitých paprsků slunce. Pod koleny anděla 
se nachází jasně modrá barevná vrstva, patrně původní modř pozadí.
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Obr. 164: Pole 6, anděl vlevo - detail obličeje. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Okolo hlavy je zvýrazněna 
rytá linka svatozáře, vpravo je svatozář překryta červenou vrstvou z okolí. V úrovni ucha je fragment vysokého 
nánosu barevné vrstvy (již na nejstarších snímcích). Není vyloučeno, že jde o původní malbu, překryv vrstev 
není nikde znát. Pastózní malba inkarnátu je také v pravé části obličeje. Vpravo ostrá linka modrého pozadí.

Obr. 163: Pole 6, anděl vlevo - detail spodní části. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Svislé linky odpad-
nuté rozkresby zde neodpovídají finální malbě (šipka). Pod koleny je zbytek jasně modré vrstvy pozadí (Blažej 
se domnívá, že jde o mrak).
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Obr. 166: Pole 6, Madona - 
detail roucha ve spodní části, 
vyznačeno na obr. nahoře. 
Odpadnuté linky zde vedou i 
jiným směrem než je finální 
řasení roucha na malbě. 
Jamky zřejmě vznikly již při 
nanášení omítky intonaca.

Obr. 165: Pole 6, Madona v 
slunci - celkový pohled na 
figuru. Barevné vrstvy jsou 
dochovány fragmentárně.
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Obr. 168: Pole 6, Madona s Ježíškem - detail portrétů. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Inkarnáty jsou 
zde ve velmi tenkých vrstvách - pod nimi se rýsuje struktura omítky. Ve tváři Madony je silnou pastou přeretu-
šováno tmavé místo. Dále vyniknou ryté linky svatozáří.

Obr. 167: Pole 6, Madona s Ježíškem - detail portrétů. Fotografie v denním světle. Inkarnáty jsou modelovány 
velmi jemnými barevnými přechody. Na krku Madony jsou opět vidět tmavě fialové skvrny (lokálně také ve 
tvářích). Na Ježíškově uchu chybí barevná vrstva.
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Obr. 170: Pole 6, Madona - detail ruky madony a Ježíška. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Malba ratoles-
ti je pastózní. Na obou rukou je vidět pastózní retuš, která zřejmě byla nutná k překrytí tmavých částí. 

Obr. 169: Pole 6, Madona - detail ruky. Okolo prstů jsou místa po odpadnutí lieární rozkresbě. I zde se místy 
nacházejí přeretušované tmavé skvrny. Ratolest, kterou Madona drží, byla odkryta při restaurování Jiřím 
Blažejem.
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Obr. 172: Pole 6, Madona - detail draperie. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Barevná vrstva je provedena 
v silném nánosu. I zde došlo k lokálním  ztrátám v místech rozkresby.

Obr. 171: Pole 6, Madona - detail střední části draperie. Fotografie v denním světle. Valéry jsou tvořeny 
měkkými přechody v rámci barevné vrstvy.
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Obr. 174: Pole 6, slunce. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. 
Zřetelné hloubkové defekty kopírují tvar přemalby, která se na tomto 
místě nacházela před restaurováním v roce 1963.

Obr. 173: Pole 6, slunce. Fotorafie v denním světle. Tato část je dnes 
dochována v omítkovém tónu.
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Obr. 176: Pole 6, anděl vpravo. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Je zvýrazněn pastózní přechod malby 
pozadí a křídel, dále rytá linka svatozáře. Ve spánku anděla je možný střed po vpichu kružidla. 

Obr. 175: Pole 6, anděl vpravo. Fotografie v denním světle. Na pažích je vidět šedá rozkresba, na vlastní malbě 
rukou zřejmě chybí. Zde mohla být provedena pouze po přibližném obrysu dlaně (šipka) - v těchto místech 
se mírně projevuje vynechání linky v místě rozkresby. Na ruce by tak byla provedena pouze finální kresba 
červenou.
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Obr. 178: Pole 5, detail prvního slova nápisové pásky. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Je patrné, že 
první písmeno se skládá ze dvou vrstev - černé a červené. Zdola a mírně i shora je písmo vsazeno mezi mělké 
ryté linky. Ve spodní části je bílá vrstva pásky mírně překryta modrou vrstvou z pozadí. Část psma pochází z 
rekonstrukce bratra Pantaleona.

Obr. 177: Pole 6, detail prvního slova nápisové pásky. Fotografie v denním světle. Písmo je provedeno na velmi 
hladký podklad. Ve vrchní části je přetaženo do malby krajiny. I zde je světlá páska při horním okraji překryta 
lazurou z malby krajiny. 

Obě pole - nápisové pásky
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Obr. 180: Pole 5, nápisová páska - detail. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Zejména na spodní hranici 
písma vyniká rytá linka.

Obr. 179: Pole 5, nápisová páska - detail. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Šipka ukazuje na druhotnou 
bílou vrstvu, patrně barokní fragmenty. Ve spodní části je spodní bílá vrstva překryta modrou vrstvou z pozadí. 
Překrytí novější bílé vrstvy není v tomto místě zřejmé.
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Obr. 182: Pole 6, nápisová páska, detail. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. V tomto místě jsou zřetelné 
dvě bílé vrstvy - silnější fragmenty jsou patrně barokní. V horní části překrývá tmavá barva z pozadí oba typy 
bílých vrstev.

Obr. 181: Pole 6, nápisová páska - detail z pravé části. Na nápisové pásce se nachází fragment ornamentu, v 
celém ambitu ojedinělý. Podle typu podkladového nátěru nelze bezpečně usoudit, ke které vrstvě patří, ale 
může být původní.
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Obr. 184: Pole 6, kosmatský dekor. Mezi kosočtverci je v delších útvarech tmavě červený, patrně šablonový 
dekor.

Obr. 183: Pole 5, kosmatský dekor. Uprostřed kosočtverce lze vidět velmi oslabenou modroošedou vrstvu.

Obě pole - kosmatský dekor
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Obr. 186: Pole 5, kosmatský dekor, detail. Jednotlivé čtverce se sebe vzájemně nedotýkají, což může odkazo-
vat na použití šablony.

Obr. 185: Pole 5, kosmatský dekor. Fotografie v ostrém bočním nasvícení. Ve vodorovných šachovnicových 
pásech jsou vynechaná místa s náznakem kulatých útvarů, zde mohly být provedeny medailony.



107

Obr. 188: Pole 5, Judita se ženami. Fotografie ve světle UV lampy. Zelená fluorescence patří užití zinkové 
běloby do retuší. Fluorescence se vyskytuje také na Juditině tváři, kde je tmavá vrstva. Ta se na jiných místech 
v UV neprojevuje, i zde tedy došlo k přeretušování. Oranžová fluorescence může značit organické pojivo, 
případně konkrétně kombinaci pigmentů suříku či rumělky s vaječnou temperou). Tato barva je přítomna pouze 
na červených plochách. (foto: David Svoboda)

Obr. 187: Pole 5, Judita se ženami. Fotografie v umělém světle. (foto: David Svoboda)

Průzkum UV fluorescence
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Obr. 190: Fotografie v umělém světle. (foto: David Svoboda)

Obr. 189: Pole 6, Sibyla se ženami. Fotografie ve světle UV lampy. Oranžová fluorescence je zde shodná s 
polem 5. I zde se týká pouze červených vrstev. Na střední ženě, jejíž šat je tmavě červený, se fluorescence 
neprojevuje. (foto: David Svoboda)
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Obr. 192: Fotografie v umělém světle. (foto: David Svoboda)

Obr. 191: Pole 6, Madona. Fotografie ve světle UV lampy. Kromě již popsaných oranžových a zelených fluoer-
scencí došlo také ke zvýraznění tvaru přemalby paprsků, dnes již odstraněných. (foto: David Svoboda)
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Obr. 194: Fotografie v umělém světle. Obr. 193: Pole 6, detail Madony. Fotografie s IR filtrem. Na obou 
figurách sou zneviditelněny lazury, např. stíny upřechodu na krk.

IR fotografie
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Obr. 196: Pole 6, anděl vpravo. Fotografie s IR filtrem. V tváři byly zneviditelněny téměř všechny valéry. Na 
rukou byla zneviditelněna svrchní lazurní kresba, podkladová rozkresba zde však patrně chybí. Zřejmě jí byl 
jen obkroužen přibližný tvar rukou (viz výše). O něco více rozkreseny byly ruce anděla vlevo.

Obr. 195: Pole 6, anděl vpravo. Fotografie v umělém světle.
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Obr. 197: Pole 5, Madona s Ježíškem - detail obličejů. Fotografie s IR 
filtrem. Zde lze zneviditelněním stínujících lazur vidět stejnou stavbu in-
karnátů jako na poli 5 (kde je s největší pravděpodobností gotický originál).

Obr. 198: Pole 5, Madona s Ježíškem - detail obličejů. Fotografie v umělém 
světle.

Obr. 199: Pole 5, ženy u Judity. Fotografie s IR filtrem. Popsaná stavba in-
karnátů je podobná i zde.

Obr. 200: Pole 5, ženy u Judity. Fotografie v umělém světle.
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Obr. 201: Pole 5, anděl vlevo. Fotografie s IR filtrem. Na ruce ve spodní 
části byla zviditelněna rozkresba přerušovanou linkou. Na druhé ruce se 
ukázalo, že současná poloha ruky je oproti rozkresbě posunuta.

Obr. 202: Pole 5, anděl vlevo. Fotografie v umělém světle.

Obr. 203: Pole 5, Madona - detail šatu. Fotografie s IR filtrem. Linky 
červené přemalby byly zneviditělněny.

Obr. 204: Pole 5, Madona - detail šatu. Fotografie v umělém světle.
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VELKÉ TMELY - struktura

Pole 5: Ondráček Použité materiály

Tmely pocházejí převážně z roku 1945. Mají 
hladký, ale nerovný povrch. Okraje jsou neza-
pracovány a odpraskány od originálu.

Omítka s příměsí sádry (přesné složení není 
známé)

Pole 6: Blažej Použité materiály

Nerovný povrch, místy odpovídající nerovnos-
tem na originální omítce. Povrch zřejmě jemně 
filcován

Omítka z písku a vápenné kaše
(kravské chlupy - příměs v jádrové vrstvě)

Srovnání restaurátorských zásahů na jednotlivých polích
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MALÉ TMELY - struktura

Pole 5: Ondráček Použité materiály

Tmely pocházejí převážně z roku 1945. Mají 
hladký, ale nerovný povrch. Nejsou zapracovány 
do okrajů.

Omítka s příměsí sádry (přesné složení není 
známé)

Pole 6: Blažej Použité materiály

Při bočním nasvícení vynikne hranice tmelu vůči 
okolí. Tmely jsou jemně vyfilcovány.

Omítka z písku a vápenné kaše
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VELKÉ TMELY - retuš

Pole 5: Ondráček Použité materiály

Různá struktura - čárková, tupovaná - na snímku 
tupování, patinace. Zabarvení téměř v odstínu 
okolní okrové omítky (resp. barevného podkla-
du). Místy barevně nezapojené okraje.

Akvarelové barvy Schminke Horadam

Pole 6: Blažej Použité materiály

Jednolitá struktura, velmi světlá barevnost (da-
leko od odstínu okolní omítky)

Vápenná barva
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MALÉ TMELY - retuš

Pole 5: Ondráček Použité materiály

Různá struktura - čárková, tupovaná. Barevnost 
neodpovídá okolí. Je znát, že se na hladký pod-
klad z r. 1945 retušovalo velmi obtížně, barvy 
patrně špatně chytaly.

Akvarelové barvy Schminke Horadam

Pole 6: Blažej Použité materiály

Tmely zapojeny v lokálním tónu, struktura jed-
nolitá, mírně patinovaná. V místech výraznější-
ho barevného předělu byl proveden předěl také 
na tmelu (viz následující foto prasklin).

akvarel
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TMELENÍ PRASKLIN

Pole 5: Ondráček Použité materiály

Tmely pocházejí převážně z roku 1945. Mají 
hladký, ale nerovný povrch. Nejsou zapracovány 
do okrajů. Retuš zřejmě obtížná kvůli hladkému 
povrchu.

Viz tmely, viz retuš.

Pole 6: Blažej Použité materiály

Tmely zapracovány, ale v ostrém nasvícení se 
projevují. Retuš je přizpůsobena lokálnímu od-
stínu, přesto není rekonstrukční.

Viz tmely, viz retuš.
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RETUŠ - mimo tmely

Pole 5: Ondráček Použité materiály

Části, které evidentně naršují celistvost malby, 
nejsou přeretušovány (dle hist. snímků ani ne-
byly).

Pole 6: Blažej Použité materiály

Velmi pastózní retuš, která je znát v ostrém na-
svícení. V denním světle však zakrývá rušivé prv-
ky (ztmavlou starou retuš). Pouze v inkarnátech.

?
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ODSTRANĚNÍ PŘEMALEB

Pole 5: Ondráček Použité materiály

Místy ponechány, aniž je zmíněno v dokumen-
tacích. Přemalba pozadí, působícího zřejmě v 
60. letech celistvě, bylo odstraněno.

Pole 6: Blažej Použité materiály

Téměr všechny odstraněny. Je možné, že záro-
veň s tím došlo k odstranění některých secco 
detailů. Pozadí ponecháno, možná doretušová-
no velmi zalurní barvou?
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FIXÁŽ

Pole 5: Ondráček Použité materiály

Malba se vysoce leskne, zejména na silnějších 
nánosech barevné vrstvy.

Metylmetakrylát (zn. Disapol), uvedena 3% 
(uvedena „lehká“ i „silnější“ vrstva - různé 
zdroje)

Pole 6: Blažej Použité materiály

Malba se místy leskne, zejména na silnějších 
nánosech barevné vrstvy.

Polyvinylalkohol s lihem, dvě vrstvy
uvedeno 2-3% a 5%
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Systematizace přemaleb

 Následující tabulky byly vytvořeny pro získání přehledu, kde se v minulosti nacházely nebo 
se až do současnosti mohou nacházet přemalby. Každá tabulka je opatřena historickým snímkem 
ve srovnání se současným stavem.
 Všechny uvedené přemalby uvedl ve svých dokumentacích alespoň jeden z restaurátorů. 
Méně často bylo ovšem uvedeno, zda přemalbu odstranil či ne, případně se tato tvrzení lišila od 
reality. Nejobjektivnějším materiálem je pak v tomto směru právě obraz.
 
 Všechny kolonky v tabulce prezentují, co o dané přemalbě řekl daný restaurátor. Poslední 
kolonka (komentář 2018) je pak posřehem autorky.

 Odkaz na citaci je uveden vždy v první kolonce. Pokud se pak názory na danou přemalbu 
liší, je uvedeno názorů a citací více. Pokud se žádný z restaurátorů o odstranění či ponechání pře-
malby nevyjadřuje, je kolonka „odstraněno“ prázdná.



Foto GnŘ NPÚ

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Judita - inkarnáty* Obtažení, tmavá retuš**

/
?, růžová - inkarnát

Odkryto? Komentář (2018)

Ano
(„obtížné snímá-
ní“)*

Přemalba není Ondráčkem 
popsána, dle foto šlo ze-
jména o lineární obtažení 
obličeje či lak. Tmavé skvrny 
zde byly již před sejmutím 
přemalby.

* 11.8.1963 Ondráček
** 1964 Blažej pole 5

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Judita - trůn* Červenohnědá lazura
/
odstín omítky
(fragmenty bílé se světle 
šedou modelací)

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Mohlo se jednat o lak, na 
hist. foto přemalba není 
nebo nelze rozpoznat.

Pole 5 - systematizace přemaleb

1945

1945



Foto GnŘ NPÚ
Foto GnŘ NPÚ

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Judita - koruna** Kaput mortum
/
jasně červená

Odkryto? Komentář (2018)

Ne Přemalbou zřejmě míněny 
zbytky pastózní červené a 
okrové vrstvy (šipka). Pod 
nimi prosvítá červená, není 
však jasné, zda nejde o jed-
nu vrstvu.

* 1964 Blažej pole 5
** 1964 Blažej pole 5

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Judita - šat (hruď)* Kaput mortum
/
Jasně červená

Odkryto? Komentář (2018)

Ne O přemalbě se zmiňuje pou-
ze Blažej

před 1918

1945



Foto GnŘ NPÚ
Foto GnŘ NPÚ

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

První žena (zleva) 
- šat**

Kaput mortum
/
Jasně červená

Odkryto? Komentář (2018)

Ne

* 11.8.1963 Ondráček
** 1964 Blažej pole 5

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Ženy u Judity - in-
karnáty*

Dvě vrstvy:
svrchní - ?
spodní - tmavě růžová
/
?

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Dle foto ze snímání přema-
leb byly sejmuty spíše vrstvy 
laku. Dnes je toto zřetelné 
na ženě u Judity, kde je 
ponechán fragment „pře-
malby“.

1945

1945



Foto GnŘ NPÚ
Foto GnŘ NPÚ

* 1964 Blažej pole 5

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Čtvrtá žena (zleva) 
- šat*

fragmenty zelené
/
žlutě okrová - fragmenty,
dnes omítka

Odkryto? Komentář (2018)

Ne - část u dekoltu Zelenou zřejmě přemalován 
celý šat a pozměněn jeho 
tvar, dnes je z vrstvy přemal-
by dochována část u dekol-
tu - ta původně dle vzorku 
pouze inkarnát.*
Již v r. 1898 nebyla patrně 
zelená přemalba dochována, 
plochu tvořil omítkový nebo 
jiný lazurní tón s výraznými 
linkami draperií.

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Třetí žena (zleva) 
- šat*

Zelená, černá modelace
(pozměněn tvar, ramínka);
Růžová
(ztvárněn rub)
/
bílá
(na rubu)

Odkryto? Komentář (2018)

Ne

1945

před 1918



Foto Marburg

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Goliáš - tělo, nohy* Lokální přemalby kaput mor-
tum na nohou

Odkryto? Komentář (2018)

Ne

* 1964 Blažej pole 5

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

David - roucho* Kaput mortum
/
jasně červená

Odkryto? Komentář (2018)

Ne Přemalba sahala ve spodní 
části dozadu, kde překrýva-
la pastózní zelenou malbu 
rostlin (viz foto a tvzorek 
- fragmenty kaput mortum 
nalezené přes malbu těchto 
lístků). Tam již nebyla v roce 
1898

1898

1935



Foto Marburg

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Muži u Davida - 
inkarnáty

Růžová, lineární 

Odkryto? Komentář (2018)

Ne
(dle Ondráčka ano, 
ponechána pouze 
ruka prvního 
muže)

Záměrně ponechán frag-
ment ruky prvního muže.**-

Charakter „fragmentu“ měl 
však již v roce 1898 - výraz-
né ohraničení nepochází 
z rest. zásahu Rajmunda 
Ondráčka. Není jasné, zda 
přemalba.

* Blažej pole 5ole 5
** 11.8.1963 Ondráček

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Muži za Davidem
- šaty*

Muži v červeném:
Červená
/
červená/růžová*

Muži v zeleném:
Zelená, černé stínování
/
zelená

Odkryto? Komentář (2018)

Ne (dle Ondráčka 
první muž záměrně 
ponechán, ostat-
ní dle Ondráčka 
sejmuty)**

1935

1935



Foto GnŘ NPÚ
Foto GnŘ NPÚ

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Anděl vlevo - sva-
tozář, křídla*

Zelená
(přemalována svatozář, 
místy i přes křídla)
/
svatozář žlutá
křídla zelená

Odkryto? Komentář (2018)

Pod zelenou na svatozáři 
odkryta fragmentární žlutá 
vrstva až omítka. Není jasné, 
kdy k odkrytí došlo, možná 
ještě před 60. lety.

** 11.8.1963 Ondráček
* 1964 Blažej pole 5
* 1964 Blažej pole 5

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Anděl vlevo - šat
(patrně myšleno i 
plášť - oděv je ne-
zřetelně rozdělen)

Kaput mortum
/
jasně červená, místy zčerna-
lá (zřetelné na vzorku)*

Odkryto? Komentář (2018)

Ne
(dle Ondráčka 
záměrně ponechá-
no)**

Přemalbám se zřejmě vyhla 
zadní část pláště. Část pře-
maleb (minimálně ztmavlý 
lak) odstraněna (zbyly frag-
menty na rameni, viz nábrus 
- Blažej). Méně zřetelné je 
také řasení draperií, i zde 
mohlo dojít k odstranění (ná-
sledně Ondráček ponechal 
zbytek přemalby, např. pro 
špatnou odstranitelnost).

1945

1945



Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Madona - šat (od 
pasu dolů)*

Světle červená
/
Modrá (zelený rub)

Odkryto? Komentář (2018)

Ne, částečně Červená přemalba je prodře-
na na spodní modrou vrstvu, 
není jasné, kdy k tomuto 
došlo, a zda záměrně. On-
dráček se o této přemalbě 
nezmiňuje.

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Madona a Ježíšek - 
inkarnáty**

? (renesanční přemalba)**

růžová*

/
původní inkarnát*

Odkryto? Komentář (2018)

Ano** (na Ježíškovi 
ponechána tupá 
přemalba/retuš)

Skutečná přítomnost 
přemalby na Madoně je 
otázkou. Již na snímcích z 
počátku 20. století jsou na 
inkarnátech temné skvrny.

Foto Neuwirth
Foto Marburg

* 1964 Blažej pole 5
** 30.11.1961 Ondráček

1935

1898



Foto GnŘ NPU
Foto Marburg

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Plocha pozadí* Šedá lazura, pod ní vrstva se 
smaltem**

/
černá, na ní modrá (azurit)

Odkryto? Komentář (2018)

Ano, částečně 
(zvláště zmíněno 
pozadí za Juditou, 
ale z textu vyplývá, 
že očištěna celá 
šedá lazura)*

Šedá vrstva přemalby zřejmě 
pocházela od bratra Panta-
leona. Očištěním přemalby 
ztratily obrysovou zřetelnost 
hvězdy na pozadí.

* 11.8.1963 Ondráček
** 1964 Blažej pole 5

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Anděl vpravo 
- křídla*

Kaput mortum, černá
/
Světle červená, při ukončení 
miniová**

Odkryto? Komentář (2018)

Ne (prozatím zá-
měrně ponecháno 
k dokumentaci)28

1935

1945



Foto GnŘ NPÚ* 7.6.1963 Blažej
** 14.9.1963

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Sibyla - šat** /
žlutooranžová
(pravděpodobně nepůvodní, 
ale jiná vrstva nenalezena)

Odkryto? Komentář (2018)

O přemalbě není zmínka, 
dle foto byly odstraněny 
minimálně tmavé linie 
draperie.

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Trůn Sibyly - bro-
kát*

Kaput mortum
/
růžová a sytá červeň,
s ornamenty
(rumělka*, kraplak**)

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Dle foto byla přemalba 
pojmuta také ornamentem, 
na levé straně se přibliřně 
shodoval, na pravé straně 
byl masivní (nelze posoudit, 
zda v tomto místě násle-
doval původní ornament, 
protože ten se nedochoval)

Pole 6 - systematizace přemaleb

1944

1944



Foto GnŘ NPÚ* 7.6.1963
** 14.9.1963

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Třetí žena zleva - 
šat**

Šedozelená + černá kresba
/
zelená

Odkryto? Komentář (2018)

Ano

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

První žena zleva - 
šat*

fialová (změnen střih šatu)
/
červenorůžová (rumělka)

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Na přemalbě byl spodní lem 
šatu proveden v ornamentu. 
Není vyoučeno, že původní 
vrstva byla na lemu také 
zdobena. Na malbě zůstaly 
velké fragmenty fialové.

1944

1944



Foto Marburg
Foto Krofta

* 14.9.1963
** 7.6.1963

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Císař - roucho, 
šat**

Kaput mortum
/
Růžovočervená (rumělka),*
modř na rubu

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Na přemalbě výrazný broká-
tový ornament

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Střecha chrámu* Kaput mortum
/
růžovočervená (rumělka)

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Na přemalbě výrazná tmavá 
kresba krytiny

1933

1935



Fotosbírka UDU
Foto GnŘ NPÚ

* 7.6.1963
** 14.9.1963

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Obličeje císaře a 
postav okolo**

/
růžová - inkarnát

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Přemalby dle foto zejména v 
konturách, na rysech

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Postavy za císařem 
(zejména první 
muž) - oděvy, klo-
bouk*

Kaput mortum, další
/
červená (rumělka)

Odkryto? Komentář (2018)

Ano

1945

nedat.



Foto Marburg
Foto GnŘ NPÚ

* 14.9.1963
** Autorka

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Madona - koru-
na**

Lineární pojetí
/
- (omítka)

Odkryto? Komentář (2018)

V dokumentaci není zmínka, 
odstranění vyplývá pouze z 
foto. Není vyloučeno, že jde 
o originál. 

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Madona
- roucho, temeno, 
ratolest*

Kaput mortum
(přesahovalo i přes holou 
omítku), černá kresba
/
modř (na prsou, levém 
rukávu, spodku šatu - troj-
úhelník), kresba teplejšího 
odstínu
Přemalbami vytvořen modrý 
plášť a červený šat. Zamalo-
vána ratolest.*

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Přemalby KM - patrně 
myšleny nejtmavší části na 
snímku. P. Plášť beze zmínky 
- v době popisu přemaleb 
možná pouze holá omítka s 
liniemi.

1945

1935



Foto GnŘ NPÚ
Foto GnŘ NPÚ

* 7.6.1963
** 14.9.1963

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Anděl vlevo - šat** Kaput mortum
/
červenorůžová (rumělka)*

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Tón odkryté vrstvy je odlišný 
od ostatních červených ve 
spodní části pole. 

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Madona a Ježíšek
- obličeje, ruce*

Kontury, tmavé skvrny 
na prodřeném podkladu 
(ztmavlá retuš)
/
růžová - inkarnát 
(červený okr + běloba)

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Dnes výrazná retuš pastou, 
při pohledu zdálky neruší

1945

1957 - po konzervaci



Foto GnŘ NPÚ* 14.9.1963

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Anděl vlevo - plášť* ?
/
Bílá s modrou modelací

Odkryto? Komentář (2018)

Tón přemalby neuveden (z 
foto není jasné, zda vůbec 
přemalováno, ale uvedeno 
mezi přemalbami)

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Anděl vlevo - kří-
dla*

Tmavě červená
/
červenorůžová
(tentýž odstín jako šat)

Odkryto? Komentář (2018)

Ano

1957

1945



Foto GnŘ NPU* 14.9.1963
** 7.6.1963

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Anděl vpravo - 
plášť**

Kaput mortum
/
červenorůžová (rumělka)

Odkryto? Komentář (2018)

Ano V přemalbě hrubé lineární 
stínování draperie

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Anděl vlevo - ruce, 
obličej*

Tmavě červená (deformace 
modelace), kontury
/
růžová - inkarnát

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Na uchu fragment starší 
přemalby (chybí již na foto z 
r. 1898)

1945

1957



Foto GnŘ NPU* 14.9.1963

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Anděl vpravo - ob-
ličej, ruce*

Tmavě červená, zčernalé 
retuše v obličeji, kontury
/
růžová - inkarnát

Odkryto? Komentář (2018)

Ano

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Anděl vpravo - 
křídla*

šedozelená, černá
/
zelená, bílá

Odkryto? Komentář (2018)

Ano



Foto Marburg* 14.9.1963

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Plocha pozadí* Tmavá šeď
/
Souvrství černá, na ní modrá

Odkryto? Komentář (2018)

?
(zmíněno odstra-
nění všech přema-
leb, dle foto však 
není vyloučeno, že 
tato zůstala)*

Šedá vrstva přemalby zřejmě 
pochází od bratra Pantaleo-
na. 

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Paprsky okolo 
Madony*

(střídání vlnitých a 
přímých)

Přimalováno v 16. stol.
- světlý a tmavý okr
/
-
(povrchová úprava pů-
vodních „šavlovitých“ nezná-
má)

Odkryto? Komentář (2018)

Ano Jejich tvary jsou dosud na 
odkryté malbě zřetelné. Je 
možné, že k hloubkovému 
narušení omítky v těchto 
místech došlo odstraněním. 

1935

1935



Foto Neuwirth
Foto Marburg

* Autorka

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Pás ornamentu 
pod malbou*

Nátěr, geometrický dekor 
(cca 1880), texty
/
Kosmatský dekor

Odkryto? Komentář (2018)

Ano (mezi 1945 a 
1957)

Na polích zrestaurovaných v 
letech 1943 až 1945 od-
straněno tehdy.

Lokalizace Vzhled přemalby/nálezu Fotografie před restaurováním/dnes

Nápisová páska* Bílá, písmo latinka, orna-
ment
/
Bílá

Odkryto? Komentář (2018)

Ano (před 1898) Fotografie s nápisem v latin-
ce neexistuje, na nejstarším 
snímku nápis již není.
Za přemalbu lze považovat 
také dnešní podobu nápi-
su - rekonstrukci bratrem 
Pantaleonem.
Dekor (šipka) je možná 
původní.

Pole 5 a 6

1935

1898, pole 6 - fragment dekoru 
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Patrně restaurováno 
1943-1945*

*dle fotodokumentace (mj. IR a UV), která byla provedena pouze na těchto polích
** Odvozeno vylučovací metodou (Bažej má explicitně ke svým polím dokumentace, ostatní pole dokumentaci nemají, přestože byla restaurována všechna. 
Je možné, že pole byla ještě rozdělena s Františkem Kotrbou.
*** dle dokumentace (viz text) by se mělo týkat i polí 5, 9, 10, 16, 17, 24, přestože byla záhy restaurována samostatně. Proto zde zakresleno.

Je možné, že mimo zkoumaná pole 5 a 6 nebyly zaregistrovány všechny zásahy, plánek je orientační a dokládá minimální počet zásahů na ostatních úsecích.

Do r. 1945 zakryto 
barokní omítkou

Jiří Blažej:
zajišťování 1957**

Rajmund Ondráček:
generální ošetření 
1961***

Rajmund Ondráček:
restaurování 1961-62
1988

Jiří Blažej:
restaurování 1963-68
1976
1988

Rajmund Ondráček
zajišťování 1957

Obr. 205: Půdorys ambitu. Barvami jsou vyznačeny jednotlivé zásahy na jednotlivých polích.
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Obr. 206: Pole 5, grafický zákres znaků původní techniky v omítce

rytá kresba 
většinou (kružidlo)

hranice pontate

rytá kresba v nápisové
pásce (slabší)

fragment zlacení
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Obr. 207: Pole 5, grafický zákres lokalizace přemaleb a nejasných vrstev

ponechané přemalby 
(téměř s jistotou)

nejasné barevné vrstvy 
(většinou uváděny jako 
přemalby, viz tabulky)
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Obr. 208: Pole 5, grafický zákres lokalizace dutin v omítce
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Obr. 209: Pole 6, grafický zákres původní techniky v omítce

rytá kresba 
většinou (kružidlo)

hranice pontate

rytá kresba v nápisové
pásce (slabší)

fragment zlacení
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Obr. 210: Pole 6: Grafický zákres odstraněných přemaleb. Na tomto poli nejsou ponechány patrně žádné přemalby.
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Obr. 211: Pole 6, grafický zákres lokalizovaných dutin v omítce.
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Obr. 212: Zákres lokalizace vzorků odebraných na poli 5 v roce 1964. Lokalizace rekonstruována autorkou na základě slovního popisu z dokumentace(viz následující stránka)
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Pole 5

Soupis vzorků odebraných ke stratigrafické analýze roku 1965

(popis je přepsájn z dokumnetu BLAŽEJ, Pole 5. 1965. Zestručněno autorkou)

1964/169  - anděl vlevo – pravé rameno

1964/170  - anděl vlevo – pravé křídlo

1964/171  - modré pozadí (u anděla vpravo) – patrně jedna z částí, kde je do-

chováno více vrstev, viz zákres

1964/172  - modré pozadí (pod andělem vlevo – koleno)

1964/173  - Madona, pravé koleno

1964/174  - listy stromů, vlevo nahoře

1964/175  - rub roucha Madony

1964/176  - závěs – mříž, zelené čtyřlístky

1964/177  - závěs – pruh mříže (levá část)

1964/178  - anděl vpravo, křídlo

1964/179  - anděl vlevo, křídlo

1964/180  - Judita – zavinutí hlavy

1964/181  - Judita – šat

1964/182  - třetí žena u Judity (zleva) – zavinutí hlavy

1964/183  - čtvrtá žena (zleva) – šátek na prsou

1964/184  - čtvrtá žena (zleva) – čelo (z popisu není jasné, zda jde o vzorek s  

ponechaným fragmentem, z podrobného popisu vrstev by však vyplývalo, že spíše ano)

1964/185  - první muž u Davida (zleva) – růžový šat

1964/186  - David (není popsáno podrobněji, dle vrstev patrně roucho)

1964/187  - rostliny (na výjevu David s Goliášem, u Davidova roucha)

1965/188  - muž třetí zprava – červený šat

1964/189  - modré pozadí (u Davida)
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Textové přílohy
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tel.: 0493/760202                     fax: 0493/760120                   E-mail: darilkova@munovapaka.cz                      IČO: 271888                           0 

   MĚSTSKÝ  ÚŘAD  NOVÁ PAKA, 509 24 
     ODBOR  ŠKOLSTVÍ  A  KULTURY,  Dukelské   nám.  39 
 

žadatel: Město Nová Paka, IČ 271888, Dukelské náměstí  č.p. 39, 509 01 Nová Paka 
další účastníci řízení:  

 

 
Č.j. MUNP/2017/2306/ŠK/HD 
Sp. zn. MUNP/2017/1152/SK/HD 

 V Nové Pace dne: 

  14. 2. 2017 
 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Městský úřad Nová Paka -  odbor školství a kultury, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční 
orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů 
obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 23. 1. 2017, kterou  podalo  Město 
Nová Paka, IČ 271888, zastoupené starostou Mgr. Josefem Coganem, Dukelské náměstí č. p. 39, 509 01 
Nová Paka správní řízení ve věci úpravy nemovitosti, která je prohlášenou kulturní památkou zapsanou 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR: 

 
Obec Nová Paka 
Katastrální území Nová Paka 
Ulice, náměstí, apod.  čp. St. Suchardy č. p. 68 
Parcelní číslo 51 
Název kulturní památky muzeum – Suchardův dům  
Číslo USKP ČR 26864/6-1296 

 

Po provedení obhlídky předmětné nemovité kulturní památky a po písemném vyjádření Národního  
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Jaroměři - Josefov vydává správní orgán státní 
památkové péče podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, toto 

 

z  á  v  a  z  n  é    s  t  a  n  o  v  i  s  k  o  :  
 restaurování sgrafitové výzdoby – sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Božetěcha na 

fasádě muzea Nová Paka Suchardův dům 
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MATERIÁLOVÝ PRŮZKUM VZORKŮ NÁSTĚNNÝCH MALEB  

NOVÁ PAKA, SUCHARDŮV DŮM 

NÁSTĚNNÉ MALBY SV. VÁCLAVA A SV. VOJTĚCHA 

 

 
ZADAVATEL PRŮZKUMU 

 

Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice 

Vedoucí ateliéru Mgr. art. J. Vojtěchovský, Ph.D. 

 

 

PEDAGOGICKÝ DOZOR / STUDENTI 

 

MgA. Z. Wichterlová / BcA. R. Rajtárová, BcA. A. Beranová 
 

 

SPECIFIKACE OBJEKTU, LOKALIZACE OBJEKTU 
 

Nová Paka, fasáda Suchardova domu, nástěnné malby na fasádě s motivy sv. Vojtěcha 

a sv. Václava 
 

 

ZADÁNÍ PRŮZKUMU, ODBĚR VZORKŮ 

 

Počet a typ dodaných vzorků: 3, odběr provedl restaurátor 

Zadání: stratigrafie povrchových úprav, materiálový průzkum  

Lokalizace odběru vzorků: detailní snímky míst odběrů jsou uvedeny v Příloze na konci 

dokumentu 
 

Tab. 1: Přehled vzorků k určení stratigrafie vrstev, identifikaci pigmentů. 

Evidenční číslo Označení, lokalizace, popis 

8734 VP1 – Zlacení na omítce, pozadí 

8735 
VP2 – Souvrství omítky a barevných vrstev (svrchní okrová pravděpodobně 

přemalba) 

8736 
VP3 – Souvrství omítky a minimálně tří barevných vrstev (podkladová, světle 

modrá, kaput mortum) 

 

 

ZPRÁVA Z MATERIÁLOVÉHO PRŮZKUMU 

 

Počet stran: 14 

Autor:  Petra Lesniaková 

Místo: Katedra chemické technologie, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice 

Jiráskova 3, Litomyšl 

Datum: 13. 10. 2017 
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METODIKA PRŮZKUMU 
 

 

 

STRATIGRAFIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

  

Studium stratigrafie povrchových úprav bylo provedeno s využitím mikroskopických technik 

světelné/optické a skenovací elektronové mikroskopie (SEM). Vybrané úlomky vzorků byly 

zdokumentovány stereoskopickým mikroskopem SZM800 (Nikon). K mikroskopickému průzkumu 

byly připraveny ze vzorků nábrusy (příčné řezy). Nábrusy byly připraveny zalitím vybraných 

úlomků vzorků do polyesterové pryskyřice GPE 100S a jejich následným sbroušením po vytvrdnutí 

hmoty. Ke studiu a dokumentaci nábrusů byl využit světelný/polarizační mikroskop 

Eclipse LV100D-U (Nikon) s digitálním fotoaparátem EOS 1100D (Canon). Pozorování 

i dokumentace byly provedeny v dopadajícím viditelném, modrém světle a UV záření. Jako 

imerzní kapalina byla použita demineralizovaná voda. Pouhličené nábrusy byly dále studovány 

elektronovým mikroskopem Mira 3 LMU (Tescan) v režimu zpětně odražených elektronů (BSE). 

 

 

MATERIÁLOVÝ PRŮZKUM OMÍTEK A BAREVNÝCH VRSTEV 

  

Materiálový průzkum byl proveden na základě určení prvkového složení částí vzorků vybraných 

pomocí světelné mikroskopie skenovací elektronovou mikroskopií s energiově-disperzní analýzou 

(SEM/EDX). K tomuto účelu byly využity světelný mikroskop Eclipse LV100D-U (Nikon) 

a elektronový mikroskop Mira 3 LMU (Tescan) s analytickým systémem Bruker Quantax 2000 

(Bruker, XFlash 5010 detektor). Měření bylo provedeno na pouhličených nábrusech ve vysokém 

vakuu v režimu zpětně odražených elektronů (BSE). Výsledky prvkového složení analyzovaných 

míst jsou uvedeny v tabulkách na základě atomových procent tak, že prvky s dominantním 

zastoupením jsou podtrženy, následují prvky s menším zastoupením, přičemž v závorkách jsou 

uvedeny prvky s minoritním zastoupením. Prvky kyslík a uhlík nejsou ve výsledcích uvedeny. 
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VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
 

VZOREK 8734 

 
Obr. 1 Světelná mikroskopie, bílé světlo.  

 
Obr. 2 Světelná mikroskopie, UV záření.  

 

 
Obr. 3 Světelná mikroskopie, modré světlo. 

 
Obr. 4 Elektronová mikroskopie BSE. 

 
Obr. 5 Místo odběru vzorku, detail. 
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Obr. 6, 7 Stereomikroskopie – dokumentace vzorku ze svrchní a spodní strany. 

 

Tab. 2: Výsledky mikroskopického průzkumu, vzorek 8734. 
Číslo 

vrstvy 

Popis vrstvy, světelná 

mikroskopie 

Složení vrstvy – elektronová mikroskopie s prvkovou 

analýzou (SEM/EDX) 

6. fragment vrstvy s korodovanými 

kovovými šupinami 

Cu (Zn, Cl, S, Si): měď s malým množstvím zinku (cca 4 

hm. %) – měděné/mosazné šupiny (tzv. prášková bronz) 

5. fragment zeleno-žluté vrstvy Ca (Ba, S, Cu, Fe, Si, Pb): uhličitan vápenatý, baryt, okr, 

olovnatá běloba a/nebo masikot, spíše kontaminace korozními 

produkty mědi nežli zelený pigment, zřejmě organické pojivo 

4. tenká vrstva se zlatým leskem Au (Cu, Ag): zlatý plátek 

3. žlutá/oranžová vrstva 

s oranžovým pigmentem, žluto-

modrá UV fluorescence 

Pb (Si, Cr, Fe, Cu, Ba, Al, S, Sb, Cl): suřík, zřejmě masikot, 

nelze vyloučit olovnatou bělobu, baryt, ojediněle rumělka Hg, 

S, neapolská žluť, okr, chromová žluť – více ve spodní části 

vrstvy, organické pojivo 

2. okrová/žlutá vrstva, žlutá UV 

fluorescence 

Si, Al, Fe, Pb (Ca, Na, K, Ti, Mg): okr, olovnatá běloba a/nebo 

suřík či masikot, organické pojivo 

1. zřejmě šedo-béžová vrstva 

s černým, modrým a žlutým 

pigmentem 

Ca (Si, Al, Na, Fe, Mg, K): uhličitan vápenatý, okr, ultramarín, 

uhlíkatá čerň 

0. omítka, béžová Mezizrnný prostor/pojivo Ca (Mg, Si, Fe): uhličitan vápenatý, 

zřejmě bílé vzdušné vápno, hnědá částice Ca, Fe, Mg, Al, Si 

(Mn) blíže nespecifikována 

Plnivo: zejména křemenná zrna Si, silikátové zrno Al, Si, Mg  

blíže nespecifikováno 
 

 

Shrnutí: 
 

Vzorek sestává z omítky (vrstva 0) a barevných vrstev nebo vrstev zpracovaných pozlacovačskými 

technikami (1-6).  
 

Omítka obsahuje křemičitý písek. Vzhledem k malé velikosti vzorku nelze jednoznačně určit pojivo 

omítky. Pojivo obsahuje bílé vzdušné vápno nebo bílé vzdušné vápno s malou příměsí uhličitanu 

hořečnatého.  
 

Na povrchu omítky byla nejprve zaznamenána šedá vrstva 1 s uhličitanem vápenatým, probarvená 

uhlíkatou černí, okrem a zřejmě umělým ultramarínem. Vzhledem k předpokladu přítomnosti 

umělého ultramarínu se lze domnívat, že vrstva pravděpodobně nevznikla dříve než v roce cca 1832. 

Následuje okrová vrstva 2 probarvená okrem a olovnatými pigmenty. Další oranžovo-žlutá vrstva 3 

s olovnatými pigmenty, neapolskou, chromovou žlutí, barytem a rumělkou je zřejmě s okrovou 

vrstvou 2 podkladem pro zlatý plátek (vrstva 4). Zlacení je posléze opakováno s práškovou bronzí 

(šupiny mědi s malým množstvím zinku, vrstva 6) s podkladem nejasné barevnosti (vrstva 5) 

s uhličitanem vápenatým, okrem, olovnatými pigmenty a barytem. 
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VZOREK 8735 

 
Obr. 8 Světelná mikroskopie, bílé světlo.  

 
Obr. 9 Světelná mikroskopie, UV záření.  

 

 
Obr. 10 Světelná mikroskopie, modré světlo. 

 
Obr. 11 Elektronová mikroskopie BSE. 

 
Obr. 12 Místo odběru vzorku, detail. 
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Obr. 13, 14 Stereomikroskopie – dokumentace vzorku ze svrchní a spodní strany. 

 

Tab. 3: Výsledky mikroskopického průzkumu, vzorek 8735. 
Číslo 

vrstvy 

Popis vrstvy, světelná mikroskopie Složení vrstvy – elektronová mikroskopie 

s prvkovou analýzou (SEM/EDX) 

4. oranžovo-červená vrstva Si, Fe, Al, Ca (S, Cl, Ti, K, Zn, Cu, P, Cl): železitá 

červeň a okr, zřejmě hlinitokřemičitany, částice Si, Cu, 

Zn, Al (Ni, Fe) blíže nespecifikovány 

3.? světlá vrstva Ca, S (Fe, Si, Al, Mg, K): síran vápenatý, nelze 

vyloučit malé množství uhličitanu vápenatého, 

ojediněle baryt, okr, čerň na bázi uhlíku 

2. tenká šedá vrstva, může se jednat o 

nečistoty 

vrstva neanalyzována 

1. hnědo-okrová vrstva Ca, S (Fe, Si, Al, Na, Mg, Mn): síran vápenatý, zřejmě 

malé množství uhličitanu vápenatého, ojediněle baryt, 

siena, nelze vyloučit okr 

0. vrstva s většími zrny, zřejmě omítka Mezizrnný prostor/pojivo Ca, S (Si, Al, Na, Mg): 

uhličitan vápenatý, méně síran vápenatý  

Plnivo: Si křemenná/silikátová zrna, u některých zrn 

okrové oxidy železa – není zřejmé, zda se jedná 

o součást zrn 
 

 

Shrnutí: 

Vzorek je složen z bílé vrstvy s relativně většími zrny, zřejmě povrchem omítky (vrstva 0) 

a barevných vrstev. 
 

Pojivo předpokládané omítky (vrstva 0) obsahuje uhličitan vápenatý, dále síran vápenatý. Může se 

jednat o sulfatizovaný uhličitan vápenatý, například bílé vzdušné vápno. Nelze však vyloučit 

použití sádry. Plnivem jsou křemenná zrna. Velikost vrstvy není dostatečná k přesné specifikaci. 
 

Na předpokládané omítce byla nejprve zaznamenána silná okrová vrstva 1 se síranem vápenatým 

a sienou. Vrstva ojediněle obsahuje baryt, zřejmě tedy nevznikla dříve než v letech 1810 –1820. Je 

dobře propojená s předpokládanou omítkou. Následuje tenká šedá vrstva 2, u které není 

jednoznačné, zda se nejedná o vrstvu nečistot. Na této vrstvě se nachází světlá vrstva 3 s okrem. Na 

povrchu se nachází tenká okrovo-oranžová vrstva 4, obsahující hlinitokřemičitany, železité 

pigmenty a blíže nespecifikované částice s prvkovým složením Si, Cu, Zn, Al (Ni, Fe).  
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VZOREK 8736 

 
Obr. 15 Světelná mikroskopie, bílé světlo.  

Obr. 16 Světelná mikroskopie, UV záření.  
 

Obr. 17 Světelná mikroskopie, modré světlo. 

 
Obr. 18 Elektronová mikroskopie BSE. 

 
Obr. 19 Lokalizace místo odběru vzorku, detail. 
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Obr. 20, 21 Stereomikroskopie – dokumentace vzorku ze svrchní a spodní strany. 

 

Tab. 4: Výsledky mikroskopického průzkumu, vzorek 8736. 
Číslo 

vrstvy 

Popis vrstvy, světelná 

mikroskopie 

Složení vrstvy – elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou 

(SEM/EDX) 

6. zřejmě fragment bílé vrstvy Ba, S (Fe, Si, Ca): barytová běloba 

5. červená vrstva Fe, Ca, S (Si, Al, Cl, Ti, P, Zn, K): umělá železitá červeň, síran 

a uhličitan vápenatý, silikáty, zřejmě titanová běloba, v jednom místě 

na povrchu bílý/světlý fragment s barytem 

4. tenká světlá/béžová vrstva Ti, Ca, S (Fe, Si, Na, Cl, P): titanová běloba, železitá červeň, síran 

vápenatý, nelze vyloučit malé množství uhličitanu vápenatého, nelze 

vyloučit okr, kostní čerň v černých částicích, které dále obsahují síran 

vápenatý a zřejmě také uhličitan vápenatý, ojedinělé černé částice C 

3. modrá vrstva s modrými a 

bílými částicemi, fragmenty 

Ti (Al, Co, Si, P, S): titanová běloba, kobaltová modř, ojediněle baryt 

2. modrá vrstva 

s černými/tmavými, bílými 

a modrými částicemi 

Ca, S, Ti (Al, Co, P, Na): titanová běloba, zřejmě malé množství 

uhličitanu vápenatého, kobaltová modř, černé částice obsahují zejména 

síran vápenatý, čerň na bázi uhlíku, ojediněle baryt, síran vápenatý 

1.? zřejmě růžovo-žlutá vrstva vrstva nezaznamenána 

0. narůžovělá až okrová vrstva 

s většími zrny, zřejmě 

omítka 

Mezizrnný prostor/pojivo Ca, S (Si, Al, Na): síran vápenatý, méně 

uhličitan vápenatý  

Plnivo: Si křemenná zrna, zřejmě zrna sádrovce 

 

Shrnutí: 

Vzorek je složen ze světle růžové vrstvy s většími zrny, zřejmě povrchem omítky (vrstva 0) 

a barevných vrstev. 
 

Pojivo předpokládané omítky obsahuje dominantně síran vápenatý. Plnivo obsahuje křemenná zrna 

a malé množství zrn síranu vápenatého. Velikost vrstvy není dostatečná k přesnější specifikaci. 
 

Z průzkumu nábrusu není jednoznačné, zda se na předpokládané omítce nachází fragmenty růžovo-

žluté vrstvy 1, která byla zřejmě zaznamenána stereoskopickým mikroskopem na kusovém vzorku. 

Následuje silná modro-šedá vrstva 2 s kobaltovou modří, titanovou bělobou, síranem vápenatým 

a blíže nespecifikovanými černými částicemi složenými ze síry, vápníku a malého množství 

fosforu. Vzhledem k tmavé barevnosti těchto částic lze předpokládat, že obsahují kostní čerň, nelze 

vyloučit ani přítomnost organického barviva nebo uhlíkaté černě. Na této vrstvě se místy nachází 

fragmenty světle modré vrstvy 3 obdobného složení, pouze bez příměsi černých částic. Světle 

modrá vrstva je tedy probarvena titanovou bělobou a kobaltovou modří. Modré vrstvy zřejmě tvoří 

souvrství, jsou dobře propojeny. Vzhledem k přítomnosti titanové běloby zřejmě nevznikly dříve 

než přibližně v roce 1920. Následuje tenká béžová vrstva 4 s titanovou bělobou, síranem 

vápenatým a příměsí železité červeně a červená vrstva 5 s umělou železitou červení, síranem 

a uhličitanem vápenatým. Červená vrstva 5 zřejmě obsahuje titanovou bělobu. V jednom místě byl 

na povrchu vzorku dále zaznamenán fragment se zrny barytu. 
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ZÁVĚR  
  

 

Předmětem průzkumu byly vzorky odebrané z nástěnných maleb sv. Vojtěcha a sv. Václava, 

nacházející se na fasádě Suchardova domu v Nové Pace. Průzkum byl zaměřen na stratigrafii 

povrchových úprav a jejich materiálové složení. K průzkumu byly využity metody světelné 

mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie s prvkovou analýzou (SEM/EDX).  
 

 

Detailní popisy složení a stratigrafie zaznamenaných vrstev jsou uvedeny u snímků nábrusů 

jednotlivých vzorků v části výsledků průzkumu výše. Na základě průzkumu metodami světelné 

mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie s prvkovou analýzou (SEM/EDX) byla 

odvozena přítomnost následujících pigmentů, případně plniv nebo pozlacovačských materiálů 

vyskytujících se ve vybraných vrstvách
1
: 

 

Bílá, průhledná: uhličitan vápenatý, baryt (1810-1820), olovnatá běloba, síran vápenatý, titanová 

běloba (1920) 

Žlutá: okr, masikot, neapolská žluť (pravděpodobné 1750-1850), chromová žluť (1815) 

Červená: suřík, rumělka, železitá červeň 

Modrá: ultramarín zřejmě umělý (1832), kobaltová modř (1802) 

Hnědá: siena 

Černá: uhlíkatá čerň, kostní čerň 

Pozlacovačské materiály: plátkové zlato, prášková bronz (šupiny mědi s malým množstvím zinku)
2
 

  

                                                           
1 Zdroj literatury k identifikaci, případně orientačnímu časovému zařazení využití pigmentů: Šimůnková E., Bayerová T. 

Pigmenty. STOP. Praha 2014. ISBN 978-80-86657-17-2. 
2 Losos L. Pozlacování a polychromie. Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0913-9. 
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PŘÍLOHA – FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE MÍST ODBĚRŮ VZORKŮ 
 

Autor fotografií a zákresu: R. Rajtárová, A. Beranová 

 

 
 Obr. 22 Lokalizace míst odběrů vzorků 8734 / V1 a 8736 / V3. 
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Obr. 23 Místo odběru vzorku 8734 / V1, detail. 

 

 
Obr. 24 Místo odběru vzorku 8736 / V3, detail. 
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Obr. 25 Místo odběru vzorku 8736 / V3, detail. 
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Obr. 26 Lokalizace místa odběru vzorku 8735 / V2. 
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Obr. 27 Místo odběru vzorku 8735 / V2, detail. 

 

 
Obr. 28 Místo odběru vzorku 8735 / V2, detail. 

 

 



1957

Archivní materiály k zásahu

• GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. BLAŽEJ, Jiří. Zpráva o 
stavu a restaurování maleb (pole 6), 19.10.1957.
• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 13, složka 46. BLAŽEJ, Jiří; 
KOTRBA, František; ONDRÁČEK, Rajmund. Zpráva o preventivním zajištění a konservaci nástěnných maleb 
ambitu Emauzského kláštera v Praze, 2.12.1957.
• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 13, složka 46. Kolaudační 
protokol, 2.12.1957.
• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 13, složka 46.  Faktura. 
3.12.1957
• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 13, složka 46. Příloha 
k hlavní faktuře. 3.12.1957.

Restaurování1

1 BLAŽEJ. Zpráva o stavu a restaurování. 19.10.1957
 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957

Všechna pole

Přehled restaurátorských postupů v období od 1957 do 1988

Práce Typ aplikace Použitý materiál

O
m

ítk
a

zpevnění detailů malby hrozící odpadnutím injekce Emulze (viz níže)*
strukturální zpevnění spráš. omítky -//-, zažehleno tampo-

nem
Hloubková injektáž odpouklé omítky 
(v místech, kde hrozilo odpadnutí)

-//-

Zpevnění trhlinek -//-
Upevňování puchýřů -//-, i ve více cyklech, 

připevněno tamponem
Zpevnění rozrušených tmelů
Tmelení některých hloubkových defektů Vápno, říční písek

M
al

ba

Upevňování zpráškovatělné barevné vrstvy -//- Emulze
Upevnění šupin pastózních nánosů b.v. -//-
Celoplošné zpevnění povrchu malby
Závěrečná fixáž i ve více cyklech
Částečné vyčištění není uvedeno

*Složení emulze:

75 dílů kopolymer metylbutylmetakrylát v emulzi
25 dílů kaseinu (vápno, tvaroh) (ve skutečnosti jde o kaseinát vápenatý)
20 dílů směsi hydroxidu barnatého (3% koncentrace) s hydroxidem vápenatým (1% koncentrace)

Směs byla ředěna vodou s lihem na 3% roztok.



Poznámka k emulzi

Restaurátoři ve společné dokumentaci upřesňují složení emulze tak, jak je uvedeno v tabulce. K vývoji této 
emulze údajně došlo ve spolupráci s technology a testováním v laboratoři i v ambitu.2 Zároveň poukazují3 na 
článek, který se touto recepturou má zabývat. Na základě Ondráčkova pozdějšího upřesnění4 bylo v rámci 
tohoto průzkumu usouzeno, že by mohlo jít o článek ve Zprávách památkové péče, jehož autorem je Bohu-
slav Slánský.5 Ten zde upřesnil složení emulze, která byla použita k restaurování (zpevnění omítky i barevné 
vrstvy) a transferu malby ze zámku v Duchcově. Tuto akci prováděl Jiří Blažej, který emulzi ve spolupráci 
s kolegou vyvinul a nechal si ji v určitém množství namíchat.6 
Kolize pro tento průzkum spočívá v tom, že složení této emulze je odlišné od té, kterou zmiňují restaurátoři 
ve zprávě roku 1957. Situace je o to složitější, že Slánského článek je psán tak, že se ve složení emulze a po-
měru jednotlivých složek nelze vyznat. Jsou tedy tyto dvě varianty, které by materiální podstatu směsi, která 
je dnes přítomna v malbách, mohly objasnit:

a) směs se neshodovala, poukazování na existující článek bylo tedy zbytečné
b) při popisu složení směsi do rest. dokumentace došlo k chybě, ale jde o identickou směs, jako byla použita 
v Duchcově

Složení emulze dle Slánského, respektive Blažeje:
„kopolymer butylmetylmetakrylátu a kopolymer butylmetakrylátu s dvacetiprocentním butylakrylátem ve 
vodní emulsní dispersi, zředěný směsí vody s alkoholem v poměru 1:1 na dvou až pětiprocentní roztok“7

2 BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957
3  V budoucím čase o něm: BLAŽEJ, ONDRÁČEK, KOTRBA. Zpráva o preventivním zajištění. 2.12.1957; 
v minulém čase zmínka o Památkových zprávách (ZPP-pozn.autora) v ONDRÁČEK, Technologie. 1989.
4  Viz pozn.výše
5  SLÁNSKÝ, Bohuslav. SYSEL, František. Nové postupy konservace nástěnných maleb. Zprávy památ-
kové péče. 1957, XVII. s. 184-185.
6  Dle ústního sdělení restaurátora Jiřího Čobana. Litomyšl 2.7.2018.
7  SLÁNSKÝ, Bohuslav. SYSEL, František. Nové postupy konservace nástěnných maleb. Zprávy památ-
kové péče. 1957, XVII. s. 184-185.



Všechna pole

Archivní materiály k zásahu

• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 101, složka 119. BLAŽEJ, 
Jiří; KOTRBA, František; ONDRÁČEK, Raimund. Návrh na restaurování. 26.3.1961. 
• GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. KOTRBA, František; 
ONDRÁČEK, Rajmund. Restaurátorská zpráva o první etapě restaurování gotických nástěnných maleb 
v Emauzském ambitu z restauračního plánu na rok 1961. 19.7.1961.

Restaurování - generální ošetření8

Práce Typ aplikace Použitý materiál

O
m

ítk
a Zpevnění intonaca Injektáž uzpůsobený kopolymer MMA 70

M
al

ba

Lehká konzervace barevné vrstvy
Odstranění nečistot - prach Mokrou cestou
Celoplošná fixáž patrně viz „zpevnění intonaca“

Zpevnění pro rok 1961 je ve zprávě z r. 1988 uvedeno Moviolem - polyvinylalkohol + hydroxid vápenatý
Po injektáži a fixáži byl povrch mechanicky utužen - docíleno struktury blízké původní

8 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva o první etapě restaurování. 19. 7. 1961

1961



Pole 5 (+10, 16, 21)

Archivní materiály k zásahu

• GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. KOTRBA, František; 
ONDRÁČEK, Raimund. Restaurátorská zpráva. 30.11.1961.
• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 101, složka 119. KOTRBA, 
František; ONDRÁČEK, Raimund. Restaurátorská zpráva. 18.12.1961.
• GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. Zápis z kolaudační 
prohlídky. 21.12.1962.
• GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. ONDRÁČEK, Raimund. 
Záznam o restaurování nástěnné malby ambitu bývalého kláštera v Praze Na Slovanech – pole č. 5, 9, 10, 
16, 17, 24. 11. 8. 1963.
• GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. ONDRÁČEK, Raimund. 
Emauzy – gotické nástěnné malby v křížové chodbě býv. kláštera. Příloha k teoretickému pojednání o mal-
bách z prosince 1963. 1963.
•  GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. ONDRÁČEK, Raimund. 
Příspěvek k řešení problematiky gotických nástěnných maleb v ambitu bývalého kláštera v Praze – Na 
Slovanech. 1963.

Restaurování9

9 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 30. 11. 1961
 ONDRÁČEK, Restaurátorská zpráva. 18. 12. 1961
 ONDRÁČEK, Záznam o restaurování. 11. 8. 1963

1961

Práce Typ aplikace Použitý materiál

O
m

ítk
a

Hloubkové zpevnění, vyplnění dutin 
a odtržených částí

Injekce, podstřikování Acronex 500* (dle potřeby zahuště-
ný jemným vápenným štukem)
Směs disperzí polyvinylacetát, příp. 
dosazení jemného písku

Povrchová úprava starých tmelů Broušení/vyjmutí
Tmelení hloubkových defektů a 
trhlin

Vápenný štuk (utužený Acronexem)

M
al

ba

Sejmutí nánosu prachu není uvedeno
Fixáž povrchu („osvěžení“) kombinované syntetické pryskyřice
Zpevnění barevné vrstvy injektáž - vstřikování Polyvinylalkohol, Metylmetakrylát, 

Butylmetakrylát, Polyvinylacetát, 
Alkohol

Regenerace barevné vrstvy (není 
jsané, zda se jedná o stejný bod jako 
fixáž povrchu)

celoplošná aplikace, 
několik cyklů (před i 
po odstranění fixáže a 
přemaleb)

vhodně upravené umělé látky

Sejmutí zčernalých fixáží Organická rozpouštědla
Sejmutí přemaleb a retuší Mechanicky/chemicky Organická rozpouštědla
Odstranění cementových stříkanců Mechanicky skalpe-

lem
Retuš, zapojení tmelů akvarelové barvy Schminke Horadam
Závěrečné očištění není uvedeno
Závěrečná ochranná fixáž (proti 
prachu)
*

Metylmetakrylát zn. Disapol, 3%  
roztok, polymethylmetakrylát

* 18.12.1961 „lehká fixáž“, 11.8.1963 „silnější vrstva“ - proti prachu



Pole 61963

Práce Typ aplikace Použitý materiál

O
m

ítk
a

Zpevnění do hloubky prosycení (ne vrtanými otvory, 
ale vyjmutými tmely), disperze z 
povrchu odsávána, naprosto od-
straněna

disperze polyvinylacetát, 2,5%, 
líh

Injektáž („propojení uvolně-
ných omítkových vrstev“)

vápenná kaše, disperze polyvi-
nylacetát

Tmelení Jádro: 3d hrubého písku, 1d 
vápenné kaše, kravské chlupy.
Jemné, povrchové:  3d jemného 
říčního písku, 2d vápenné kaše

M
al

ba

Čištění Vlažná voda
Odstranění fixáží (na originá-
lech alespoň částečně)

organická rozpouštědla

Odstranění přemaleb mechanicky/zbobtnávání, poté 
skalpely

deriváty benzenu, tetrachloru. 
Prolínání s působením vody, a 
vody s kyselinou solnou (různé 
konc.)

Retuše na nové tmely
zvolen světlý omítkový tón*, v sytě 
barevných plochách lazurováno
retuš zblízka patrná, z odstupu 
splývá

akvarel
Velké plochy: krycí vápenná 
vrstva

Závěrečná fixáž ochranná a optická fce (zvýšen 
index lomu)
ve dvou cyklech

Polyvinylalkohol s lihem
1. obsah sušiny 2-3%
2. obsah sušiny 5%

Archivní materiály k zásahu

• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. Rozpočet, 
gotická nástěnná malba – pole 6. 5. 2. 1963.
• GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. BLAŽEJ, Jiří; KAŠPARO-
VÁ, Dagmar; SUKDOLÁKOVÁ, Milada. Zpráva o průzkumu na nástěnných malbách polí č. 6 a 7. 7. 6. 1963.
• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. BLAŽEJ, Jiří; 
KAŠPAROVÁ, Dagmar; SUKDOLÁKOVÁ, Milada. Žádost o zvýšení honoráře a důvodová zpráva. 3. 7. 1963.
• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. BLAŽEJ, Jiří; 
KAŠPAROVÁ, Dagmar; SUKDOLÁKOVÁ, Milada. Gotické nástěnné malby v ambitu emauzského kláštera, 
pole č. 6 a 7, restaurátorská zpráva. 14. 9. 1963.
• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. Zpráva o 
prohlídce restaurátorského díla. 16. 9. 1963.
• GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. Zápis z jednání o ná-
stěnných malbách emauzského ambitu. 12. 10. 1963.
• Národní archiv, ČFVU-Dílo, Český fond výtvarných umělců-Dílo, Praha, karton 114, složka 36. Zpráva o 
prohlídce restaurátorského díla. Emauzské ambity pole č. 6 a 7. 15. 11. 1963

Restaurování1

1 BLAŽEJ, Restaurátorská zpráva pole č. 6 a 7. 14. 9. 1963.
 BLAŽEJ, Žádost o navýšení honoráře. 3. 7. 1963.

Pole 61963



Archivní materiály k zásahu

• GnŘ NPÚ, sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv. BLAŽEJ, Jiří; KAŠPARO-
VÁ, Dagmar; SUKDOLÁKOVÁ, Milada. Gotické nástěnné malby ze 14. století v ambitu bývalého kláštera Na 
Slovanech. Restaurátorská dokumentace. 15. 3. 1976.

Restaurování

Pole 6  další1976

Práce Typ aplikace Použitý materiál

M
al

ba

Očištění Mechanicky Štětec, odsávání prachu, místy chléb

Tmelení

Retuš neutrální retuš tmelů



Archivní materiály k zásahu

• NPÚ ÚOP v Praze. ONDRÁČEK, Raimund; ŽIVNÝ, Jiří; ŽIVNÝ, Jan. Emauzy – zpráva o ošetření nástěnných 
maleb v ambitu. Inv.č. RZ 179 573/07 1-3. 8. 12. 1989.
• NPÚ ÚOP v Praze. ONDRÁČEK, Raimund. Emauzy – nástěnné gotické malby v ambitu. Technologie – ošet-
ření. Inv.č. RZ 179 573/07 1-3. 7. 1. 1989.

Restaurování

Pole 5 a další1988

Práce Typ aplikace Použitý materiál

M
al

ba

Očištění Mechanicky/chemicky Štětec, gumovací hmota, organická 
rozpouštědla s tekutým saponem

Retuš akvarel*

* tak, aby bylo možné sejmout výše uvedenou metodou



Archivní materiály k zásahu

• NPÚ ÚOP v Praze. BLAŽEJ, Jiří; KAŠPAROVÁ, Dagmar; SUKDOLÁKOVÁ, Milada. Nástěnné malby ze 14. 
století v ambitu kláštera Na Slovanech, restaurátorská zpráva. Inv.č. RZ 179 573/07 1-3. 5. 10. 1988.

Restaurování

Pole 6 a další1988

Práce Typ aplikace Použitý materiál

O
m

ítk
y Tmelení Mramorová drť + vápenná 

kaše

M
al

ba

Očištění Mechanicky Oprášení, chléb

Prázdné omítkové plochy (sokl) 
- očištění

Štětce, kartáče Voda

Retuš Tmely, korektury (tam, kde byla 
retuš čištěním odstraněna)

(„snadno snímatelná“)

Retuš soklových partií Krycí barvy, pojeno lovosou
(snadno snímatelná)
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MATERIÁLOVÝ PRŮZKUM METODOU PŘENOSNÉ RTG FLUORESCENCE 

NÁSTĚNNÁ MALBA, KLÁŠTER NA SLOVANECH, PRAHA 2 

 
ODBORNÝ PEDAGOGICKÝ DOZOR / STUDENTI 
 

MgA. Zuzana Wichterlová / BcA. Romana Rajtárová, BcA. Anežka Beranová, BcA. Jan Lhoták 

Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice 

Vedoucí ateliéru Mgr. art. Jan Vojtěchovský 

 

SPECIFIKACE OBJEKTU, LOKALIZACE 
 

klášter benediktinů Na Slovanech (Emauzské opatství), Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové 

Město, jižní chodba ambitu, výjevová pole č. 5 a 6 s výjevy Madon s Ježíškem, Judity a Goliáše. 

 

ZADÁNÍ PRŮZKUMU, ODBĚR VZORKŮ 
 

Cílem průzkumu bylo zjistit prvkové složení nástěnných maleb metodou neinvazivní RTG 

fluorescence a na základě získaných dat odvodit přítomné pigmenty, případně jiné materiály. 

Průzkum lze využít k základní orientaci ve složení a porovnání vybraných ploch, k vytipování míst 

odběrů vzorků k dalším analýzám, případně jako podklad k provedení podrobnějšího průzkumu 

použitou metodou. Celkem bylo provedeno 43 analýz ve výjevových polích 5 a 6, analyzovány 

byly části výjevů s Goliášem (23 analýz), Juditou (7 analýz), Madonami (pole 5/ 2 analýzy, pole 6 / 

6 analýz) a část nápisové pásky (5 analýz). 

 

ZPRÁVA Z MATERIÁLOVÉHO PRŮZKUMU 
 

Počet stran: 9 Datum: 20. 11. 2016 

Autor:  Petra Lesniaková 

Autor fotografií: BcA. Romana Rajtárová, BcA. Anežka Beranová, MgA. Zuzana Wichterlová 

Místo: Katedra chemické technologie, Fakulta restaurování, Litomyšl, Jiráskova 3 

 
METODIKA PRŮZKUMU / STRATIGRAFIE A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ  

 

 Vybrané části nástěnné malby byly analyzovány přenosným rentgenfluorescenčním (RTG) 

spektrometrem Tracer III SD (Bruker). Při měření se hlava přístroje dotýkala malby. Byl využit 

filtr upřednostňující detekci prvků s vyšší atomovou hmotností (tzv. zelený filtr). Měření probíhala 

při napětí zdroje 40 kV a budícím proudu 39 µA, vždy 1 min. Prvky lehčí než vápník nebyly 

detekovány/vyhodnocovány, přítomnost stroncia a zirkonu jako přirozené příměsi některých 

materiálů není též ve výsledcích uvedena. 

 

POUŽITÁ LITERATURA  
 

Bayerová T., Šimůnkové E. Pigmenty. STOP 2014. ISBN 978-80-86657-17-2. 

Hradilová J., Hradil D. Neinvazivní průzkum malířských výtvarných děl radiografickými 

a rentgen-fluorescenčními metodami. Akademie výtvarných umění v Praze. 2015. ISBN 978-80-

87108-60-4. 

Hradilová J., Hradil D. Zpráva o materiálovém průzkumu. Nástěnná a nástropní malba v kapli 

Obrácení sv. Pavla. Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl ALMA – 

společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AVČR 

v Řeži. Číslo zprávy J1418.  
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VÝSLEDKY PRŮZKUMU  
 

 
Obr. 1, 2 Zákres míst odběrů vzorků, výjev s Goliášem – ucho a líce, pole 5. 

 

Tab. 1: Přehled měřených míst, odvozené pigmenty – výjev s Goliášem – ucho a líce, pole 5.  
Číslo 

měření 

Popis místa, barevnost Odvozené pigmenty, sloučeniny 

1 ucho, lalůček / dole vpravo železité pigmenty (železitá červeň/hlinka), olovnaté pigmenty 

(suřík), uhličitan vápenatý (předpoklad malého množství), nelze 

v některých místech zcela vyloučit zinkovou bělobu, titan je zřejmě 

přirozená příměs 

2 ucho, lalůček / dole vpravo 

3 ucho, lalůček / výše vpravo 

4 ucho, boltec / níže, vpravo 

5 ucho, boltec / střed až vlevo 

6 ucho, boltec / nahoře uprostřed, 

s bílou 

zinková běloba, barytová běloba, zřejmě titanová běloba, uhličitan 

vápenatý, železité pigmenty železitá (červeň/hlinka), olovnaté 

pigmenty (suřík)  

7 ucho, boltec / nahoře bílá linka železité pigmenty/sloučeniny, olovnaté pigmenty, uhličitan vápenatý 

(předpoklad malého množství), nelze zcela vyloučit zinkovou 

bělobu (nepředpokládá se), titan je zřejmě přirozená příměs 

8 část líce železité pigmenty (železitá červeň/hlinka), olovnaté pigmenty (suřík) 

více než na uchu, uhličitan vápenatý, nelze zcela vyloučit zinkovou 

bělobu, titan zřejmě přirozená příměs, barytová běloba? 

9 líce červená / nahoře spíše 

vlevo 

obdobné složení jako v místě 8, železité (železitá červeň/hlinka) 

a olovnaté pigmenty (suřík) – menší množství než na uchu, 

předpoklad většího množství uhličitanu vápenatého než na uchu 

10 líce / bílá linka obdobné složení jako v místě 9, železité a olovnaté pigmenty 

v menším množství než v místě 9 

11 bílá dole / zřejmě přemalba zinková běloba, barytová běloba, zřejmě titanová běloba, uhličitan 

vápenatý, železité pigmenty/sloučeniny, olovnaté pigmenty, 

obdobné složení jako místo 6 
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Obr. 3, 4 Zákres míst odběrů vzorků, výjev s Goliášem – ruka postavy z průvodu a zeleň, pole 5. 

 

Tab. 2: Přehled měřených míst, odvozené pigmenty – výjev s Goliášem – ruka postavy, pole 5.  
Číslo 

měření 

Popis místa, barevnost Odvozené pigmenty, sloučeniny 

12 rýha dlaně / zřejmě 

přemalba 

železité (železitá červeň/hlinka) a olovnaté pigmenty (suřík), uhličitan 

vápenatý (více než ucho/líce), rumělka, nelze vyloučit zinkovou bělobu 

13 dlaň ruky / zřejmě přemalba železité (železitá červeň/hlinka) a olovnaté pigmenty (suřík) a rumělka 

méně než v místě 12, uhličitan vápenatý, nelze vyloučit zinkovou 

bělobu, titan je zřejmě přirozená příměs 
14 ruka, prostředník / zřejmě 

přemalba 
 

Tab. 3: Přehled měřených míst, odvozené pigmenty – výjev s Goliášem – zeleň, pole 5.  
Číslo 

měření 

Popis místa, barevnost Odvozené pigmenty, sloučeniny 

15 rostlina, zelený list měďnatý pigment, arsen může být přirozená příměs, 

uhličitan vápenatý, železité pigmenty, nelze vyloučit zinkovou 

bělobu a sloučeniny kobaltu (nepředpokládá se) 
16 rostlina, jiný zelený list 

17 kávové pozadí / vedle rostliny železité pigmenty (okry), uhličitan vápenatý, měďnatý pigment 

(kontaminace?), nelze vyloučit zinkovou bělobu (nepředpokládá se) 18 kávové pozadí / vedle rostliny 

19 zelený list / vlevo od Goliáše 

(Obr. 5)  

složení jako v místě 15 a 16, zřejmě barytová běloba 

 

 

Tab. 4: Přehled měřených míst, odvozené 

pigmenty – část nápisové pásky, pole 5. 
Číslo 

měření 

Popis místa Odvozené pigmenty, 

sloučeniny 

20 

bílá v nápisové 

pásce / pod P 

uhličitan vápenatý, 

sloučeniny železa 

zřejmě z omítky, titan 

zřejmě přirozená 

příměs, rtuť ve spektru 

22 zřejmě 

kontaminace/spad 

21 

bílá v trojúhelníku 

praskliny / pod L 

22 

bílá v nápisové 

pásce / pod E 

23 

omítka bez barevné 

vrstvy / u písma 

uhličitan vápenatý, 

sloučeniny železa 

malé množství 
24 

omítka bez barevné 

vrstvy / u písma 
 

Obr. 5 Zákres míst odběrů vzorků – výjev 

s Goliášem – část nápisové pásky a zeleň, pole 5. 
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Obr. 6 Zákres míst odběrů vzorků, červená mříž u Madony s Ježíškem, pole 5. 

 

Tab. 5: Přehled měřených míst, odvozené pigmenty – červená mříž u Madony s Ježíškem, pole 5. 
Číslo 

měření 

Popis místa, barevnost Odvozené pigmenty, sloučeniny 

25 tmavě červená mříž / u Madony železité (železitá červeň/hlinka) a olovnaté pigmenty (suřík), 

rumělka, uhličitan vápenatý, nelze vyloučit zinkovou bělobu 

(nepředpokládá se), titan je zřejmě přirozená příměs 
26 tmavě červená mříž / u Madony 

 

 
Obr. 7 Zákres míst odběrů vzorků, výjev s Goliášem – modré ohraničení šatu, pole 5. 

 

Tab. 6: Přehled měřených míst, odvozené pigmenty – výjev s Goliášem – ohraničení šatu, pole 5. 
Číslo 

měření 

Popis místa, barevnost Odvozené pigmenty, sloučeniny 

27 modrá u červeného roucha zřejmě azurit, uhličitan vápenatý, železité pigmenty/sloučeniny 

železa, zřejmě v malém množství olovnaté pigmenty, zinková 

běloba se nepředpokládá, titan zřejmě přirozená příměs 
28 modrá u červeného roucha 

29 podklad modré uhličitan vápenatý, železité pigmenty/sloučeniny železa, zinková 

běloba se nepředpokládá, titan zřejmě přirozená příměs 

30 podklad téměř bez pigmentu uhličitan vápenatý, železité pigmenty/sloučeniny železa, zřejmě 

sloučeniny mědi, titan zřejmě přirozená příměs, rumělka? 
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Obr. 8 Zákres míst odběrů vzorků, výjev s Juditou, pole 5. 

 

Tab. 7: Přehled měřených míst, odvozené pigmenty – výjev s Juditou, pole 5. 
Číslo 

měření 

Popis místa, barevnost Odvozené pigmenty, sloučeniny 

31 modrá /okraj výjevu zřejmě azurit, uhličitan vápenatý, sloučeniny železa (příměs 

modrého pigmentu na bázi sloučenin železa?), titan je zřejmě 

přirozená příměs 
32 modrá intenzivní /okraj výjevu 

33 modrá tlumená /okraj výjevu 

34 přemalba na obličeji dívky sloučeniny olova, uhličitan vápenatý a železité pigmenty (malé 

množství), nelze vyloučit barytovou a zinkovou bělobu 

35 přemalba červená linka železité (železitá červeň/hlinka) a olovnaté pigmenty (suřík), 

rumělka, uhličitan vápenatý 

36 vršek oděvu Judita červená rumělka, železité (železitá červeň/hlinka) a olovnaté pigmenty 

(suřík), sloučeniny mědi, nelze vyloučit zinkovou bělobu, titan je 

zřejmě přirozená příměs 

37 výstřih dívky s přemalbou / 

červená 

železité (železitá červeň/hlinka) a olovnaté pigmenty (suřík), 

uhličitan vápenatý (malé množství), titan je zřejmě přirozená příměs 

 

 
Obr. 9 Zákres míst odběrů vzorků, výjev s Madonou s Ježíškem, pole 6. 

 

Tab. 8: Přehled měřených míst, odvozené pigmenty – výjev s Madonou s Ježíškem, pole 6. 
Číslo 

měření 

Popis místa, barevnost Odvozené pigmenty, sloučeniny 

38 bílé roucho Madony zřejmě azurit, železité a olovnaté pigmenty (suřík, olovnatá běloba), 

sloučeniny arsenu, nelze vyloučit zinkovou bělobu (nepředpokládá 

se), větší množství olovnatých pigmentů v místě 40, titan zřejmě 

přirozená příměs 

39 bílé roucho Madony 

40 modré roucho madony 

41 modré roucho madony 

42 omítka vedle pasu Madony sloučeniny olova a železa, uhličitan vápenatý, titan přirozená příměs 

43 stehno Ježíška železité a olovnaté pigmenty, uhličitan vápenatý, titan zřejmě 

přirozená příměs 
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Tab. 9: Prvkové složení měřených míst – bez uvedení stálých prvků K, S, Mg, Zr, Sr, Al, Si. 
Číslo měření Popis místa, barevnost Prvkové složení 

1 ucho, lalůček / dole vpravo Pb, Fe, Ca, Zn, Ti, Mn?, Ba? 

2 ucho, lalůček / dole vpravo Pb, Fe, Ca, Zn, Ti, Mn, Ba? 

3 ucho, lalůček / výše vpravo Pb, Fe, Ca, Zn, Ti, Mn, Ba? 

4 ucho, boltec / níže, spíše vpravo Pb, Fe, Ca, Zn, Ti, Mn, Ba? 

5 ucho, boltec / střed, spíše vlevo Pb, Fe, Ca, Zn, Ti, Mn, Ba? 

6 ucho, boltec / nahoře uprostřed s bílou Pb, Zn, Fe, Ca, Ti, Ba, Mn 

7 ucho, boltec / nahoře bílá linka Pb, Fe, Ca, Zn, Ti, Ba, Mn? 

8 část líce Pb, Fe, Ca, Zn (koreluje s Pb), Ti, Ba, Mn 

9 líce červená / nahoře spíše vlevo Pb, Fe, Ca, Zn, Ti, Ba, Mn? 

10 líce / bílá linka Pb, Fe, Ca, Zn, Ti, Ba, Mn? 

11 bílá dole / zřejmě přemalba Ca, Pb, Zn, Fe, Ba, Ti 

12 rýha dlaně / zřejmě přemalba Pb, Ca, Fe, Hg, Ti, Zn 

13 dlaň ruky / přemalba Pb, Ca, Fe, Hg, Ti, Zn 

14 ruka, prostředník / přemalba Pb, Ca, Fe, Hg, Ti, Zn 

15 rostlina, zelený list Cu, Ca, Fe, Ti, Zn, As, Pb, Ba 

16 rostlina, jiný zelený list Cu, Ca, Fe, Ti, Zn, As, Pb, Ba 

17 kávové pozadí u rostliny Cu, Ca, Fe, Ti, Al, Zn, Pb, As? 

18 kávové pozadí / vedle rostliny Cu, Ca, Fe, Ti, Al, Zn, Pb, As? 

19 zelený list / vedle Goliáše vlevo  Cu, Ca, Fe, Ti, Zn, Pb As, Ba 

20 bílá v nápisové pásce / pod P Ca, Fe, Pb, Ti, Zn 

21 bílá v trojúhelníku praskliny / pod L Ca, Fe, Pb, Ti, Zn 

22 bílá v nápisové pásce / pod E Ca, Fe, Pb, Hg, Ti, Zn 

23 omítka bez barevné vrstvy / u písma Ca, Fe, Pb, Ti, Zn 

24 omítka bez barevné vrstvy / u písma Ca, Fe, Pb, Ti, Zn 

25 tmavě červená mříž / u Madony Fe, Pb, Hg, Ca, S, Ti, Zn 

26 tmavě červená mříž / u Madony Fe, Pb, Hg, Ca, S, Ti, Zn 

27 modrá u červeného roucha pod rukou Cu, Ca, Fe, Pb, Ti, Zn, As, Co? 

28 modrá u červeného roucha Cu, Ca, Fe, Pb, Ti, Zn, As, Co? 

29 podklad modré Ca, Fe, Ti, Zn 

30 podklad téměř bez pigmentu Cu, Ca, Fe, Ti, Zn, Hg 

31 modrá /okraj výjevu Judita Cu, Ca, Fe, Ti, K?, Zn? 

32 modrá intenzivní /okraj výjevu Judita Cu, Ca, Fe, Ti, Zn? 

33 modrá tlumená /okraj výjevu Judita Cu, Ca, Fe, Ti, Zn? 

34 zřejmě přemalba na obličeji dívky Pb, Ca, Fe, Zn, Ti, Mn, Ba?, Hg? 

35 přemalba červená linka Pb, Ca, Fe, Zn, Ti, Mn, Hg, Ba? 

36 vršek oděvu Judita červená Pb, Hg, Fe, Cu, Ca, Ti, Zn 

37 výstřih dívky s přemalbou / červená Pb, Ca, Fe, Ti 

38 bílé roucho Madony Cu, Ca, Pb, Fe, Zn, Ti, Mn, As 

39 bílé roucho Madony / u Ježíškovy ruky Cu, Ca, Pb, Fe, Zn, Ti, Mn, As 

40 modré roucho madony Cu, Ca, Pb, Fe, Ti, Zn, As? 

41 modré roucho madony Cu, Ca, Pb, Fe, Al, Si, Ti/Ba? Zn?, Co?, As? 

42 omítka vedle pasu Madony Pb, Ca, Fe, Ti, Zn 

43 stehno Ježíška Pb, Ca, Fe, Ti, Zn 

 
POUŽITÉ PIGMENTY - SHRNUTÍ 
 

V analyzovaných místech maleb lze předpokládat přítomnost následujících pigmentů, případně 

plniv: uhličitan vápenatý; pigmenty na bázi sloučenin železa a olova, lze předpokládat zejména 

přítomnost železité červeně/hlinek, okrů, suříku a olovnaté běloby; rumělka; zřejmě azurit, 

v některých místech nelze na základě provedených analýz vyloučit použití smaltu nebo modrých 

pigmentů na bázi sloučenin železa; zelené měďnaté pigmenty, malé množství arsenu zaznamenané 

zejména v listoví stromu (19) může poukazovat na přítomnost přírodního malachitu, případně 

svinibrodské zeleni z přemalby; titanová, zinková a barytová běloba. 
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ZÁVĚR  

   
Metodou přenosné rentgenfluorescenční (XRF) analýzy byl uskutečněn orientační průzkum 

interiérových nástěnných maleb. Zkoumané malby nápisové pásky a výjevů Goliáše, Judity 

a Madon s Ježíškem se nalézají v jižní chodbě ambitu kláštera Na Slovanech v Praze (výjevová 

pole 5, 6). Průzkumu byly podrobeny vybrané části předpokládaných původních maleb a přemaleb. 
 

Pole 5, výjev s Goliášem / místa 1-19, 27-30 

Předpokládané původní malby inkarnátů ucha (1-5) a tváře Goliáše (8-10) jsou probarveny směsí 

železitých a olovnatých pigmentů, pravděpodobná je přítomnost suříku a železité červeně/hlinky. 

Dále byl zaznamenán uhličitan vápenatý. Předpokládané původní bílé linky (7) pravděpodobně 

obsahují uhličitan vápenatý, případně olovnatou bělobu. Předpokládané bílé přemalby (6, 11) 

zřejmě obsahují titanovou bělobu, identifikována zde byla také zinková běloba a barytová běloba. 

Malba ruky Goliáše (12-14) je probarvena železitými pigmenty, uhličitanem vápenatým, zřejmě 

obsahuje menší množství olovnatých pigmentů. Na rozdíl od ucha a líce zde byla navíc použita 

rumělka. V některých místech (3, 8) se může vyskytovat zinková běloba pocházející z přemalby. 

Malba zeleně v okolí (15, 16, 19) obsahuje zelené měďnaté pigmenty, železité pigmenty (zem 

zelená?), nelze vyloučit přítomnost olovnatých pigmentů v malém množství. Malé množství arsenu 

zaznamenané zejména v listoví stromu (19) může poukazovat na přítomnost přírodního malachitu, 

případně svinibrodské zeleni z přemalby. V místě malby listoví stromů (19) bylo zaznamenáno 

nepatrně vyšší množství barya, je možné, že se zde vyskytuje barytová běloba. Ve světle hnědém 

pozadí (17, 18) byly zaznamenány železité pigmenty, zřejmě okry, uhličitan vápenatý a měďnaté 

sloučeniny. Přítomnost sloučenin mědi může být vysvětlena alterací měďnatých pigmentů nebo/a 

jejich ztrátou nebo kontaminací/spadem z malby zeleně. Přítomnost pigmentů na bázi sloučenin 

mědi v pozadí zeleně, případně zinkové běloby by bylo případně vhodné ověřit jinou metodou. 

Modré orámování červeného roucha (místa 27,28) je zřejmě probarveno azuritem, dále obsahuje 

uhličitan vápenatý a v malém množství sloučeniny olova a železité pigmenty/sloučeniny železa. 

V okolí modré (29,30) byl zaznamenán zvýšený výskyt uhličitanu vápenatého a sloučeniny železa. 
 

Pole 5, nápisová deska / místa 20-24 

Bílá část nápisové desky (20-22) obsahuje uhličitan vápenatý, nelze vyloučit přítomnost olovnaté 

běloby. Stopy rtuti (rumělka) v místě 22 je možné přisuzovat kontaminaci/spadu z okolí. 
 

Pole 5, mříž u výjevu Madony s Ježíškem / místa 25, 26 

Červená mříž (25, 26) obsahuje zejména červené železité a olovnaté pigmenty, dále rumělku. 
 

Pole 5, výjev se sv. Juditou / místa 31-37 

Modré pozadí v pravé části výjevu (31-33) je zřejmě probarveno azuritem, obsahuje uhličitan 

vápenatý a sloučeniny železa. Nelze vyloučit použití modrého pigmentu na bázi sloučenin železa. 

Inkarnát na hrudi dívky (37) obsahuje olovnaté pigmenty a železité pigmenty, lze předpokládat 

zejména přítomnost suříku a železité červeně/hlinky, dále zde byl zaznamenán uhličitan vápenatý.  

V malbě červeného roucha Judity (36) bylo zaznamenáno obdobné složení jako na inkarnátu dívky, 

navíc se zde vyskytují rumělka a v malém množství také sloučeniny mědi. Přítomnost měďnatých 

pigmentů není logická, může se jednat o kontaminaci/spad z okolní malby.  

Přemalba na čele dívky (34) obsahuje železité pigmenty, olovnaté pigmenty, nelze vyloučit 

přítomnost barytové, zinkové běloby a rumělky. Červená linka u přemalby (35) je probarvena 

pigmenty na bázi sloučenin železa a olova, předpokládat lze zejména přítomnost železité 

červeně/hlinky a suříku. Dále se zde zřejmě vyskytuje malé množství rumělky.  
 

Pole 6, výjev s Madonou s Ježíškem / místa 38-43 

V malbě modrobílého roucha Madony byl zřejmě použit azurit (38-41), dále zde byly zaznamenány 

olovnaté pigmenty (větší množství v místě 40, olovnatá běloba), uhličitan vápenatý a malé 

množství sloučenin železa. Světlejší místa se vyznačují větším množstvím uhličitanu vápenatého 

a menším množstvím sloučenin mědi a olova. V inkarnátu Ježíška (43) byly zaznamenány železité 

pigmenty, uhličitan vápenatý a zřejmě v malé míře také pigmenty na bázi sloučenin olova. Pozadí 

vedle pasu Madony (42) téměř bez barevné vrstvy obsahuje sloučeniny železa a uhličitan vápenatý.  
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PŘÍLOHA – FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE, LOKALIZACE MÍST MĚŘENÍ 

 

 
Obr. 10 Místa měření v poli 5, výjev s Goliášem. 

 
Obr. 11 Místa měření v poli 5, výjev Madona s Ježíškem. 
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Obr. 12 Místa měření v poli 5, výjev s Juditou, nápisová páska. 

 

 
Obr. 13 Místa měření v poli 6, výjev Madona s Ježíškem. 
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