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Anotácia

 Bakalárska práca sa zameriava na reštaurovanie časti nástropnej maľby 

 s vyobrazeným motívom Nanebovstúpenie Ježiša krista. Nástropná maľba sa 

nachádza v kaplnke Panny Marie Bolestnej v časti olivětín mesta Broumov. interierová 

výmaľba kaplnky pochádza z obdobia baroka (18. storočie), predpokladaným 

autorom je pravdepodobne Jozef Hager. Práca sa skladá z reštaurátorského prieskumu  

a dokumentácie. Následne je doplnená o fotograickú, graickú a textovú prílohu. 

Rozšírená kapitola tejto práce sa zaoberá rešeršou dostupných iontomeničov a ich 

použitím v reštaurátorskej praxi.

Kľúčové slova

 Reštaurovanie, prieskum, nástropná maľba, Nanebovstúpenie Ježiša krista, 

Broumov, olivětín, iontomeniče

Title

 Restoration of a Part of a Mural Painting „Ascension of Jesus christ“ in the 

interior of the chapel of our Lady of Sorrows in Broumov, olivětín.

Annotation

 he bachelor thesis focuses on the restoration of a part of a ceiling painting 

with a motif depicting the Ascension of Jesus christ. he ceiling painting is located 

in the chapel of our Lady of Sorrows in the part of the olivětín of Broumov. he 

interior painting of the chapel was made in the Baroque period (18th century), the 

presumed author is probably Jozef Hager. he thesis consists of restoration research and 

documentation. his is followed by a photographic, graphic and text supplement. An 

extended chapter of this thesis deals with the research of available ion-exchange resins 

and their use in restoration practice.

Keywords

 Restoration, research, ceiling painting, Ascension of christ, Broumov, olivetin, 

ionexchange resins
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1 ZákLADNé úDAJe 

1.1 LokALiZáciA PAMiAtky

• kraj: královéhradecký 

• obec: Broumov, časť olivětín

• Adresa: Horská, Veľká Ves u Broumova, Broumov

• GPS súradnice: 50.604022, 16.334062

• Názov a časť objektu, ktorého je reštaurované dielo súčasťou: kaplnka Bolestnej 

Panny Márie

1.2 úDAJe o PAMiAtke

• Reštaurované dielo: Nástenná maľba na klenbe kaplnky

• klasiikácia pamiatky: kultúrna pamiatka

• inventárne číslo objektu v úSkP1: 19652/6‐1541

• Autori malieb: baroko ‒ Josef Hager?, 19. storočie ‒ Adolf tinzmann?

• Sloh, datovanie kaplnky: baroko, počiatok 18. storočia

• Sloh, datovanie malieb: staršia výmaľba (baroková)50. až 60. roky 18. storočia, mlad-

šia výmaľba koniec 19. storočia 

• Materiál a technika: staršia výmaľba (baroková) je fresco-secco maľba na vápennej 

omietke, mladšia výmaľba (19. storočie) je secco maľba na podkladovom nátere s 

vápenným spojivom 

• Vymedzenie reštaurovanej časti: stredová časť kaplnky s Ježišom kristom a tromi 

igúrami

• Rozmery reštaurovaného diela: cca 6 m2

• Predchádzajúce známe reštaurátorské prieskumy a zásahy: 

1 úSkP ‒ ústredný zoznam kultúrnych pamiatok



Základné údaje 

10

Univerzita Pardubice - Fakulta Restaurování

 Ateliér restaurování nástěnné malby a sgraita

 

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, tel.: 466 036 590

 − reštaurátorský prieskum v roku 2017 ‒ Fakulta restaurování UPa2

 − neodborné čistenie povrchu malieb (pravdepodobne 20. storočie)

1.3 úDAJe o ZáSAHU

• Vlastník pamiatky: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, klášterní 

 1, 55001 Broumov

• objednávateľ: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, klášterní 1, 55001 

Broumov

• Pamiatkový dohľad: MgA. Bc. táňa šlézová (NPú, územné odborné pracovisko 

 v Jozefově)

• Reštaurátorský zámer: z dňa 13.7.2017 MgA. Zuzana Wichterlová (povolenie Mk čR 

čj., 7031/96, a čj. 48427/2015, ičo: 66006589)

• Záväzné stanovisko: MUBR/23425/2017/St/HB, z dňa: 12.9.2017

• Zhotovovateľ: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 57001 Litomyšl

• Reštaurovali: študenti Fakulty restaurování UPa ‒ Marián Grančák, Anna tomanová, 

Romana čivrná

• Pedagogický dozor: MgA. Zuzana Wichterlová

• odborný garant FR3 UPa: MgA. Zuzana Wichterlová (licencia čj. Mk4 48427/2015)

• Na ďalších častiach pracovali: Anna tomanová, Romana čivrná

• odborná spolupráca, autori ďalších prieskumov: ing. karol Bayer (teoretická časť), 

PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Mgr. Vladislava Říhová (umelecko-historický prieskum), 

ing. Renata tišlová, Ph.D., (chemicko-technologický prieskum), Mgr. art. Jan 

Vojtěchovský, Ph.D.

• termín začiatku a ukončenia práce: máj 2017 ‒ august 2018

2 UPa ‒ Univerzita Pardubice
3 FR ‒ Fakulta Restaurování
4 Mk ‒ Ministerstvo kultury
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1.4 úDAJe o DokUMeNtácií

• Dokumentáciu vypracoval: Marián Grančák

• Fotograie nasnímal: Marián Grančák, Romana čivrná, Anna tomanová

• Použitá snímacia technika:
 − fotoaparáty: canon eoS 70D, canon eoS 80D

 − objektívy: tamron AF SP 17‒50mm f/2,8, canon eF 16‒35 mm /2.8 L ii USM,  

canon 10-18mm f/4,5‒5,6 iS StM, canon eF 100mm f/2,8L Macro iS USM

• Režim snímania: do formátu RAW a JPeG, uložené v digitálnej podobe JPeG v prie-

mernom rozlíšení 4200×2800 px v 300 dpi. 

• úprava fotograii v programe: Adobe Photoshop cS6, Zoner Photo Studio 17, Metigo 

Map 4.0

• Počet strán textu: 61 strán

• Počet fotograií v dokumentácii: 91 fotograii 

• Počet príloh: 15 príloh

• Miesto uloženia dokumentácie: Digitálna (PDF verzia) a tlačená verzia: archív FR 

UPa Litomyšl 
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2 úVoD
 táto bakalárska práca sa bude zaoberať reštaurovaním igurálnej nástennej 

maľby Nanebovstúpenie Ježiša krista v kaplnke, ktorá sa nachádza na ulici Horská,  

v mestskej časti olivětín mesto Broumov. kaplnka je z počiatku 18. storočia. Na bočných 

stenách kaplnky sa nachádza iluzívna architektonická výmaľba s prvkami rokokového 

dekóru. klenbu kaplnky zdobí igurálna výmaľba s námetom Nanebovstúpenie Ježiša 

krista.

 V roku 2017 bol v interiéri kaplnky prevedený reštaurátorský prieskum 

na iluzívnej architektúre a igurálnom výjave prevedený reštaurátorský prieskum 

Fakultou restaurování.5 Na prevedený prieskum následne nadväzujeme rozšíreným 

prieskumom a reštaurovaním. Reštaurátorský zásah na výjave Nanebovstúpenie Ježiša 

Krista bol prevedený tromi študentmi Fakulty restaurování, ktorým bola následne 

každému pridelená jedna tretina maľby. Samotná práca v teréne pozostávala prevažne  

z odstraňovania premaľby z konca 19. storočia, ktorú pred reštaurátorským zásahom 

bolo potrebné fotograicky zdokumentovať aj pomocou fotogrammetrie a následne 

retušovaním (rekonštukciou). Paralelne s predmetným reštaurovaním prebiehalo 

reštaurovanie polychlórovaného kamenného reliéfu a iluzívnej architektúry Fakultou 

restaurování UPa. Mne bola pridelená stredová časť s Ježišom kristom vznášajúcim sa 

nad oblakmi a ďalšími troma igurálnymi postavami nachádzajúcimi sa v postranných 

skupinách apoštolov. Veľkosť tohto diela je cca 6 m2, rozdelenie dielov je vidietelné na 

fotograii pod touto kapitolou. Všetky reštaurátorské práce prebiehali pod odborným 

vedením Fakulty restaurování UPa.

 úvodnú časť tejto bakalárskej práce tvorí reštaurátorský prieskum, ktorý 

pozostáva z nedeštruktívnych a deštruktívnych metód. tieto metódy boli zamerané 

na zistenie rozsahu dochovania malieb, stavu omietkových a farebných vrstiev, možné 

5 WicHteRLoVá, Zuzana., toMANoVá, Anna. interiérová malířská výzdoba kaple Bolestné 
Panny Marie v Broumově, olivětín, květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument.
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predošlé zásahy na výmaľbe interiéru. cieľom práce je prevedenie komplexného 

reštaurátorského zásahu na igurálnej nástennej maľbe zo 60. rokov 18. storočia.  

 V dokumentácii sa následne bližšie venujem odstraňovaniu premaľby pomocou 

iontomeničov o ktorých je písaná samostatná rozšírená kapitola 4.2.
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3 PRieSkUM DieLA
 Prieskum nástenných malieb bol prevedený pred začatím prvej etapy 

reštaurátorského zásahu v roku 2017. Bol prevedený Fakultou restaurování UPa pod 

odborným vedením MgA. Zuzany Wichterlovej. Pred týmto prieskumom neprebiehali na 

interiérovej výmaľbe kaplnky žiadne známe reštaurátorské zásahy. cieľom prieskumu, 

bolo zistiť približný stav a mieru dochovania malieb v priestoroch kaplnky. Nástenná 

maľba na klenbe kaplnky pochádza z obdobia 19. storočia a pri prieskume bolo zistené 

že pod touto maľbou sa nachádza staršia maľba z obdobia baroka. 

 Prieskum pozostával z vizuálnej obhliadky pod denným, bočným nasvietením  

a pod UV6 žiarením. Následne išlo o prieskum poklepom a odber vzoriek pre chemicko-

technologickú analýzu. Súčasťou tohto prieskumu bol aj stratigraický prieskum, ktorého 

detaily a výsledky sú uvedené v zmienenom prieskume Fakulty restaurování UPa.7 

tento prieskum je súčasťou textových príloh (príloha č.8 2).V priebehu reštaurátorských 

prác bol tento prieskum rozšírený o dodatočné odobraté vzorky a skúšky čistenia.

3.1 UMeLecko-HiStoRický PRieSkUM 

 cieľom umelecko-historického prieskumu bolo zistenie histórie stavby, získať 

historické fotograie a potrebné dokumenty, ktoré by nám pomohli pochopiť vývoj 

stavby a jej interiérovej výmaľby. k základným informačným zdrojom použitým  

v tejto dokumentácii patrí internetový zdroj katalog památek NPú,9 Soupis 45 (Broumov) 

– Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu broumovském.10 

6 UV ‒ ultraialové
7 WICHTERLOVÁ, Zuzana., TOMANOVÁ, Anna. Interiérová malířská výzdoba kaple Boletné Panny 

Marie v Broumově, Olivětín, Květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument.
8 č. ‒ číslo
9 kaple Bolestné Panny Marie [Velká Ves u Broumova, katalogové číslo 1000130431], in: Národní 

památkový ústav : Památkový katalog [online]. [cit. 2018-03-03] Dostupné z: http://www.
pamatkovykatalog.cz

10 Soupis 45 (Broumov) – Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu broumovském. 
Napsal Ant. cechner. Praha 1930 [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.academia.edu
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Literárny zdroj PocHe, emanuel. Umělecké památky čech,11 HALL, James, Jan 

Royt a Allan PLZák. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění,12 historický 

nepublikovaný dokument z vlastivednej knižnice mesta Broumov13 a ústna konzultácia  

s Phdr. Martinom Mádlom, Ph.D. pri návšteve kaplnky.

3.1.1 PoPiS oBJektU 

 Reštaurovaná maľba sa nachádza v kaplnke štvorcového pôdorysu cca  

5,25 m po stranách zo zaoblenými nárožiami,14 ktorá je vystavaná v mestskej časti 

Broumova v olivětíne. Dnes stojí v centre obce medzi cestou 303 smerom na Janovičky 

a mestským pivovarom (obr.15 01). Je zasvätená Bolestnej Matke Božej. kaplnka je 

orientovaná na severovýchodnú svetovú stranu. Na prednej (juhozápadnej strane) sa 

nachádzajú veľké drevené dvojkrídlové vstupné dvere 2,5m široké a 4,25m vysoké so 

segmentom s drevenými dekoratívnymi lúčmi svetla nad dvojkrídlym dverí (obr. 04). 

Majú proilovanú železnú kľučku a každé krídlo má štyri kazetové výplne s proilom 

v orámovaní. Priečelie pri vstupe má dva hladké pilastre po stranách dverí, ktoré 

podporujú hlavnú rímsu, nad ktorou je vedený rovnoramenný štít. Pätky pilastrov sú 

jednoduché kamenné a jednoducho proilované hlavice. okolo dverí je portál v malte 

zakončený hlavicami s proilovaným segmentom mierne nad dvojkrídlym dverí. Nad 

portálom dverí je rímsa polkruhového tvaru, ktorá vedie nad polkruhovým segmentom 

dverí a v jej hornej stredovej časti sa nachádza proilovaný znak bez nápisu. Po obidvoch 

bočných stranách (západná a východná) sa nachádzajú okná v kamennom ostení, 

 z ktorých už len jedno (východné) má farebnú vitráž. Ná východnej stene exteriéru sa 

11 PocHe, emanuel. Umělecké památky Čech. Praha: Academia, 1982. iSBN
12 HALL, James, Jan Royt a Allan PLZák. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: 

Mladá fronta, 1991. iSBN 80-204-0205-5.
13 SokA Náchod, fond: Vlastivědná knihovna Broumov, kV 431, sign. ii - e - 36, Heimatgeschichtliches 

von P. Romuald Schweidler und P. Alex Brzesnowsky.  
14 kaple Bolestné Panny Marie [Velká Ves u Broumova, katalogové číslo 1000130431], in: Národní 

památkový ústav: Památkový katalog [online]. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: http://www.
pamatkovykatalog.cz

15 obr. ‒ obrázok



Prieskum diela

16

Univerzita Pardubice - Fakulta Restaurování

 Ateliér restaurování nástěnné malby a sgraita

 

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, tel.: 466 036 590

nachádza kamenná doska s čiastočne čitateľným nápisom (obr. 06). V tomto nápise sa 

zmieňuje zastavenie na hore olivetskej. k tejto bočnej stene je primurovaná obvodová 

stena ohraničujúca areál pivovaru. Na zadnej (severovýchodnej) stene kaplnky, na jej 

úplnom vrchu je vstup do podkrovia. kaplnku kryje šindľová manzardová strecha. 

odkvapy sú umiestnené na východnej a západnej strane. Nad severovýchodnou stenou 

kaplnky je postavená zvonová vežička hranolového tvaru s oknami po troch stranách 

(sever, východ, západ). Vežička je zakončená strechou cibuľového tvaru potiahnutá 

plechovou krytinou a na jej vrchole sa nachádza latinský kríž. 

 Podlaha v interiéri je vykladaná z pieskovcových kociek. Vnútorné rohy 

kaplnky sú oblé a vyplnené vydutými pilastrami, ktoré na vrchu ohraničuje rímsa. 

Mobiliár kostola tvoria lavice po stranách a drevená modlitebnica na ľavo od oltára. 

 V severovýchodnej stene je nika, v ktorej je polychrómovaný kamenný reliéf s motívom 

krista na olivetskej hore (obr. 05). Pred reliéfom je postavený drevený kruciix 

s plastikou Ježiša krista. Nad kruciixom je zavesená polpostava Boha otca. Je to 

drevená plastika zavesená v dvoch otvoroch na klenbe. Pred Bohom otca je ešte jeden 

otvor. tu sa nachádzala v minulosti drevená plastika holubice, spomína sa aj v Soupise 

45 (Broumov) ‒ Soupis památek,16 ale v súčastnosti chýba a z jej celku sa zachovala len 

drevená plastika lúčov svetla.

 interiérová výmaľba je po stenách kaplnky architektonického typu a centrálny 

motív na klenbe tvorí Nanebovstúpenie Ježiša krista (obr. 08). tento igurálny výjav na 

klenbe má rozlohu cca17 15 m2. V strede maľby sa nachádza otvor, cez ktorý je na konci 

potiahnuté lano s hákom, ktoré pravdepodobne slúžilo k zaveseniu kadidla.

16 Soupis 45 (Broumov) – Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu broumovském. 
Napsal Ant. Cechner. Praha 1930 [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.academia.edu., s. 
240.

17 cca ‒ približne
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3.1.2 PoPiS DieLA PReD oDkRytíM 

 Maľba Nanebovstúpenia Ježiša krista pochádza z konca 19. storočia  

a bolo zistené, že prekrýva staršiu maľbu. V premaľbe z 19. storočia prevažujú zemité 

tóny, hlavne odtiene zelených, hnedých a okrových. centrálnou postavou je Ježiš 

kristus vznášajúci sa v nebi. Spoza Ježiša krista vychádzajú lúče svetla do priestoru 

maľby. Pozadie je tvorené oblakmi, a pod nohami sa na zemi nachádzajú ďalšie igúry 

rozdelené do dvoch skupín na pravú a ľavú stranu maľby. V pravej skupine sa nachádza  

päť a v ľavej šesť igúr. celá plocha maľby pôsobí tmavým a pošpineným dojmom. 

Lokálne je možné pozorovať poškodenie, akým je odpadávanie farebnej vrstvy. Bližšie 

sú tieto poškodenia zakreslené v kapitole 11. Graická dokumentácia, kde je taktiež 

zakreslený vlastný reštaurovaný úsek.

  Vlastný úsek tvorí postava Ježiša krista a ďalšie tri postavy apoštolov 

nachádzajúce sa pod ním. Jeden je otočený chrbtom a prekrýva ho kľačiaca postava na 

pravej strane. Ďalší dvaja sa nachádzajú na ľavej strane v skupine piatich igúr. Jedná sa  

o kľačiacu postavu v zelenom rúchu s rukami naťahujúcimi k Ježišovi kristovi, 

a druhú postavu viditeľnú len od hrudníka nahor otočenú ramenom k nám, v rúchu  

modro-červenej farby, ktorú prekrývajú igúry nachádzajúce sa pred ňou. Maľba 

nachádzajúca sa pod úrovňou postáv, je maľovaná zem v tmavých zeleno-modrých 

farbách. Uprostred zeme sú dva otvory v klenbe, cez ktorý je zavesená drevená plastika 

Boha otca (obr. 08).
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3.1.3 PoPiS DieLA Po oDkRytí

 Po zložení Boha otca bolo viditeľné ďalšie poškodenie omietkovej vrstvy  

v oblasti dier, ktoré boli už pred nanesením maľby z konca 19. storočia (obr. 16). 

odstránenie maľby z konca 19. storočia odhalilo maľbu, ktorej vznik datujeme približne 

do 60. rokov 18. storočia. Premaľba do veľkej miery kopírovala staršiu barokovú maľbu. 

Farebne baroková maľba pôsobí omnoho svetlejším dojmom. Prevažne je v červeno-

ružových a svetloružových tónoch (obr. 84). Veľkosti niektorých postáv sú zmenené, 

ako aj veľkosti a polohy rúk, nôh a drapériách, ktoré majú prevažne inú farebnosť. 

 Na vlastnom úseku je Ježiš kristus o niečo menší ako na premaľbe z konca 19. 

storočia. Je oblečený do bieleho rúcha prevedeného s jednoduchšou modeláciou drapérie. 

okolo neho sú lúče v žlto-okrových farbách a sú väčší ako na premaľbe. oblaky sú  

v červených farbách nachádzajúce sa nad Ježišom kristom a pod jeho nohami. Ďalšie 

igúry zostali v rovnakom umiestnení ako na premaľbe. Rovnako ako postava Ježiša 

krista, sa zmenila farebnosť ich oblečenia, veľkosť a rozloženie rúk. Postava v pravej 

skupine igúr má drapériu svetlej tyrkysovej farby. Ruka postavy zmenila polohu bližšie 

k hlave a jej lakeť teraz zabieha do oblakov v pozadí maľby. Postavy v ľavej skupine 

igúr taktiež zmenili farebnosť. kľačiaca postava má drapériu v tyrkysových odtieňoch 

a cez ľavé rameno má prehodený plášť červeno-ialovej farby. kolená postavy sa už 

nenachádzajú na maľbe zeme ale zachádzajú za ňu. Figúra stojaca vedľa nej, ktorá je 

v pozadí igúr a viditeľná je len od hrudníka nahor, má drapériu v okrovo-červených 

odtieňoch. Zem nachádzajúca sa pod postavami je z hornej polovici svetlozelená  

a z dolnej polovice hnedej farebnosti imitujúca terén.
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3.1.4 StRUčNá HiStóRiA oBJektU A DieLA

 Na mieste dnešnej murovanej kaplnky v minulosti stála kaplnka postavená  

z dreva. informácie uvádzajú počiatok výstavby kaplnky krátko po skončení tridsaťročnej 

vojny.18,19 teda až po roku 1648. V roku 1701 dal stavať murovanú kaplnku opát otmar 

Zinke.20Ako sa píše v pamiatkovom katalógu NPú, je jej autorstvo pripisované 

kryštofovi Dientzenhoferovi. informácia o autorstve je nepravdepodobná, pretože 

Dientzenhofer bol menovaný ako stály architekt broumovského opáta otmara Zinkeho 

až o 9 rokov neskôr, teda v roku 1710.21 Jej ďalšia prestavba bola v roku 1753,22 v tomto 

roku bola kaplnka aj vysvätená a zasvätená Bolestnej Panne Márii.23 Polychrómovaný 

reliéf, ktorý sa v kaplnke nachádza mal byť vytvorený ešte do drevenej podoby kaplnky. 

Datovanie reliéfu je 18. apríla. 1680, kedy ho posvätil opát tomáš Sartorius.24 kruciix  

s plastikou Ježiša krista bol prinesený do kaplnky zo zrušeného broumovksého kostola 

Svätého kríža v roku 1791.25 Ďalší zdroj túto informáciu mierne upravuje presným 

dátumom 8. októbra. 1791 a tým, že kríž bol kúpený a následne do kaplnky darovaný.26 

Počas vládnutia Jozefa ii, boli na broumovsku rušené kostoly. túto kaplnku ale toto 

rušenie nijako nepostihlo.27

18 SokA Náchod, fond: Vlastivědná knihovna Broumov, kV 431, sign. ii - e - 36, Heimatgeschichtliches 
von P. Romuald Schweidler und P. Alex Brzesnowsky.  

19 Soupis 45 (Broumov) – Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu broumovském. 
Napsal Ant. cechner. Praha 1930 [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.academia.edu., s. 
238.

20 kaple Bolestné Panny Marie [Velká Ves u Broumova, katalogové číslo 1000130431], in: Národní 
památkový ústav : Památkový katalog [online]. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: http://www.
pamatkovykatalog.cz

21 PocHe, emanuel. Umělecké památky Čech. Praha: Academia, 1982., s. 131,
22 ibidem. s. 131,
23 SokA Náchod, fond: Vlastivědná knihovna Broumov, kV 431, sign. ii - e - 36, Heimatgeschichtliches 

von P. Romuald Schweidler und P. Alex Brzesnowsky.
24 ibidem. 
25 PocHe, emanuel. Umělecké památky Čech. Praha: Academia, 1982., s. 131,
26 SokA Náchod, fond: Vlastivědná knihovna Broumov, kV 431, sign. ii - e - 36, Heimatgeschichtliches 

von P. Romuald Schweidler und P. Alex Brzesnowsky.  
27 ibidem.  
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 Baroková výmaľba v interiéri kaplnky je z počiatku 18. storočia. Podľa ústneho 

podania Phdr. Martina Mádla, Ph.D., pochádza výmaľba približne z 60. rokov 18. 

storočia a jej autorom by pravdepodobne mohol byť maliar Josef Hager. táto informácia  

o približnom časovom vzniku výmaľby by odpovedala etape prestavby kaplnky v roku 

1753.28

  Na barokovej výmaľbe interiéru sa nachádza premaľba z konca 19. storočia, 

približne kopírujúca výjav Nanebovstúpenia Ježiša krista a taktiež architektonickú 

výmaľbu po stranách kaplnky. Podľa informácii z Pamiatkového katalógu NPú sa 

jedná o Führichovu školu.29 Ale podľa Phdr. Martina Mádla, Ph.D. jej autorom môže 

byť maliar pôsobiaci na broumovsku v 90. rokoch 19. storočia Adolf tinzmann. V roku 

1892 prešla kaplnka ďalšou renováciou vďaka inancovaniu Dr. Langerovej, šlachtičnej 

von Schroll, ktorá sa 23. novembra. 1892 v kaplnke znova vydala.30 Práve táto renovácia 

kaplnky môže úzko súvisieť so vznikom premaľby. 

 Všetky informácie o autorstve originálnej barokovej maľby, alebo premaľby  

z 19. storočia, sú len možnými predpokladmi. Autori v týchto časových etapách pôsobili 

na tomto území a bola im pripisovaná značná časť malieb v Broumove a blízkom okolí.

 Podľa ústneho podania miestnych obyvateľov kaplnka plnila svoju funkciu  

k liturgickým účelom a verejne bola prístupná ešte v 50. rokoch 20. storočia. kaplnka bola 

od toho obdobia niekoľkokrát vykradnutá. V roku 2001 prebehla celková rekonštrukcia 

strechy.31

28 PocHe, emanuel. Umělecké památky Čech. Praha: Academia, 1982., s. 131,
29 kaple Bolestné Panny Marie [Velká Ves u Broumova, katalogové číslo 1000130431], in: Národní 

památkový ústav: Památkový katalog [online]. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: http://www.
pamatkovykatalog.cz

30 SokA Náchod, fond: Vlastivědná knihovna Broumov, kV 431, sign. ii - e - 36, Heimatgeschichtliches 
von P. Romuald Schweidler und P. Alex Brzesnowsky.  

31 kaple Bolestné Panny Marie [Velká Ves u Broumova, katalogové číslo 1000130431], in: 
Národní památkový ústav: Památkový katalog [online]. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: http://www.
pamatkovykatalog.cz
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3.1.4.1 ikoNoGRAFiA A ANALóGiA DieLA

 ikonograia igurálnej maľby na klenbe kaplnky zobrazuje výjav Nanebovstúpenia 

Ježiša krista, ktoré sa podľa Nového zákona v Biblii udialo štyridsať dní po jeho 

zmŕtvychvstania. Ježiš kristus bol s apoštolmi na olivetskej hore. Zobrazovanie 

Ježiša krista malo v priebehu storočí vždy inú podobu. Vo východnom umení bol Ježiš 

kristus vždy spredu a bol umiestnený v Mandorle. V románskom a gotickom umení 

býva často zobrazovaný z proilu, akoby vystupujúci do nebies. taktiež v Mandorle. 

tretie zobrazenie krista ho znázorňuje ako strácajúceho sa v oblakoch. Vidieť je možné 

len jeho nohy. Pod ním sa nachádza jedenásť apoštolov a obvykle sa tam nachádza aj 

Panna Mária, ktorú Ježiš kristus zanechal na zemi. Na výjavoch sa vyskytujú aj dvaja 

anjeli oblečení v bielom, ktorí sa zjavili apoštolom. V barokovom maliarskom umení 

sa tieto kompozície neuplatňujú. Dvaja anjeli sa už zobrazujú ako Putty a mandorla 

obklopujúca Ježiša krista sa tu už nezobrazuje.32

  Na výjave sa nenachádzajú Putty (obraz anjelov pretvorených do zobrazení 

detských bacuľatých hlavičiek s krídlami). taktiež sa tu nenachádza Panna Mária, ako 

symbol matky cirkvi. Po stranách sú umiestnení jedenásti apoštoli (obr. 17, 19).

• Predlohy a analógie diela sme vyhľadávali pre podobné kompozície, postavy a dra-

périe od predpokladaného autora malieb Josefa Hagera v broumovskom kláštore, kde 

namaľoval niekoľko nástropných malieb. Po odstránení premaľby je baroková maľba 

v dostatočnej miere dochovania farebných vrstiev, hlavne na vlastnom úseku. tým je 

možné následne jej doplnenie retušou (kapitola 6.7).

32 HALL, James, Jan Royt a Allan PLZák. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: 
Mladá fronta, 1991. iSBN 80-204-0205-5. s.291, 292.
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3.1.5 PReDcHáDZAJúce ReštAURátoRSké ZáSAHy A 
PRieSkUMy33

• Predošlý reštaurátorský prieskum predchádzajúci reštaurátorskému zásahu v roku 

2017, prevedený fakultou restaurování UPa preukázal, že pod maľbou z konca 19. 

sa nachádza staršia maľba zo 60. rokov 18. storočia, ktorá bola pred nanesením premaľby 

z 19. storočia umytá (neprítomnosť prachovej medzivrstvy medzi barokovou maľbou  

a premaľbou). Ďalej bolo preukázané, že technika barokovej maľby nieje čisté al fresco, 

ale fresco-secco.34 taktiež tu boli skúmané poškodenia a možnosti odstránenia mlad-

šej maľby. Materiálová analýza potvrdila že omietková vrstva odpovedá dobe vzniku 

maľby a jej spojivo je na báze slabo hydraulického vápna s obsahom Si, ktorý bol sta-

novený na 10-15 % z celkového podielu spojivových zložiek.35 Jeho naružovelí farebný 

tón mohol byť spôsobený použitým kamenivom, ktoré je charakteristické svojím sfar-

bením. kamenivo s podobným sfarbením sa v okolí Broumova ťaží dodnes. Nemožno 

ale vylúčiť zámerné zafarbenie prídavkom zemitých pigmentov červeného odtieňa.  

V nasledujúcich podkladových vrstvách, ktoré sú s veľkou pravdepodobnosťou vápen-

né sa objavuje prídavok zem zelenej, červeného okru a smaltu. Smalt je už odfarbený 

a pozorovateľný len pod mikroskopom. Mladšie farebné vrstvy je možné odlíšiť pou-

žitým spojivom, ktoré luminuje pod UV luorescenciou. Farebné pigmenty sú spojené 

organickým spojivom. Podľa analyzovaného obsahu fosforu môžeme predpokladať, 

že sa jedná o kazejnovú alebo vaječnú temperu.36 Vo farebných vrstvách je prítomná  

v rozličnom obsahu zinková bieloba a pod UV luorescenciou výrazne luminuje do 

33 WicHteRLoVá, Zuzana., toMANoVá, Anna. Interiérová malířská výzdoba kaple Bolestné 
Panny Marie v Broumově, Olivětín, květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument.

34 ibidem. s. 3, 4.
35 ibidem. s. 3.
36 tišLoVá, Renata. Kaple Bolestné Panny Marie, Olivětín Chemicko-technologický průzkum 

nástěnných maleb (Část I). 2017. Nepublikovaní dokument.
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žlta. Povrch farebných vrstiev premaľby spôsobuje alterácia (premena) pigmentov 

chrómovej, alebo zinkovej žlte.37 tento prieskum je súčasťou textových príloh (prílo-

ha č. 2), kde je podrobný rozbor vrstiev a pigmentov detailne popísaný.

• Ďalší zásah na diele je viditeľný neodborný zásah čistenia povrchu premaľby  

na ľavej skupine igúr, jedná sa o lokálne miesto v spodnej polovici svetlomodrej 

kľačiacej postavy (obr. 72).

3.2 ReštAURátoRSký PRieSkUM

 Prevádzali sme rozširujúci prieskum nadväzujúci na prieskum z roku 2017 

prevedený fakultou restaurování UPa. Skúmaný bol stav premaľby z 19, storočia  

s rôznymi typmi poškodení a zároveň stav barokovej maľby. k prieskumu boli použité 

invazívne a neinvazívne metódy. Pri prieskume neinvazívnymi metódami bola prevedená 

vizuálna prehliadka v dennom svetle, ostrom bočnom nasvietení. UV luorescencia bola 

prevádzaná v priebehu reštaurátorských prác a tiež bola prevedená celková fotograická 

dokumentácia premaľby. Z invazívnych metód bol použitý dodatočný odber vzoriek pre  

chemicko-technologickú analýzu. 

3.2.1 ViZUáLNy PRieSkUM V RoZPtýLeNoM DeNNoM SVetLe

 V rozptýlenom dennom svetle bola pozorovaná premaľba z 19 storočia. Premaľba 

sa nachádza na celej ploche klenby a je ohraničená okrovou iluzívnou rímsou. Na 

maľbe môžeme v prvom rade pozorovať depozitné znečistenie a premenené pigmenty38, 

ktoré zmenili hlavne miesta ostrých svetiel z bielej na sivú. Pri pozorovaní tohoto 

premenenia pigmentov (alterácie) pôsobí maľba plošne. Poškodenia sú viditeľné v celej 

oblasti premaľby. Poškodenia maľby z 19. storočia sú detailne zakreslené v kapitole 

11. Graická dokumentácia a jednotlivo rozobraté v nasledujúcej podkapitole. okolo 

37 WicHteRLoVá, Zuzana., toMANoVá, Anna. Interiérová malířská výzdoba kaple Bolestné 
Panny Marie v Broumově, Olivětín, květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument. s. 4.

38 tišLoVá, Renata. Kaple Bolestné Panny Marie, Olivětín Chemicko-technologický průzkum 
nástěnných maleb (Část I). 2017. Nepublikovaní dokument.
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stredového otvoru v úseku Ježiša krista sa nachádza pravdepodobne tmel sadrového 

typu, ktorý sa podľa sónd z predošlého prieskumu v roku 2017 nachádzala aj v okolí 

prasklín a taktiež bol roztiahnutý aj v okolí pod premaľbou. V spodnej časti maľby pod 

nohami Ježiša krista na severnej časti klenby je zavesená drevená polychrómovaná 

plastika boha otca, ktorá je istená lanami cez dva otvory v klenbe vedúce do podkrovia 

kaplnky. otvory boli prevedené ešte pred nanesením premaľby z 19. storočia, keďže časť 

premaľby zasahuje na odhalenú omietku v otvore. tieto údaje boli bližšie upresnené  

v kapitole 3.1.4.

 Premaľba je prevedená priamo na barokovú maľbu, ktorá je viditeľná v mieste 

puchierovatenia farebnej vrstvy. Pôvodná baroková maľba je zo 60. rokov 18. storočia. Stav 

maľby vykazuje v opadaných miestach premaľby a v sondách z predošlého prieskumu 

z roku 2017 lepší stav. Maľba pôsobí výrazne svetlejším dojmom a jej prevedenie je  

v červeno-okrových odtieňoch. Povrch maľby je miestami poškodený, ale farebná 

vrstva barokovej maľby vykazuje dostatočne vysokú adhezivitu.
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• Stav diela (poškodenia) a jeho príčiny

‒ premaľba z 19. storočia

 Po vizuálnej stránke je najväčším problémom puchierovatenie, práškovatenie 

a premenené pigmenty premaľby z 19. storočia. V ľavom rohu na klenbe kaplnky  

v minulosti týmto poškodeniam prispela zatekajúca voda od strechy. tento problém je 

v súčasnosti vyriešený. Na severnej časti kaplnky sú viditeľné stopy po neodbornom 

čistení povrchu maľby, pravdepodobne ide o nahrubo ometenú maľbu nejakou kefou 

(metlou) (obr. 72). Všetky poškodenia sú zakreslené v kapitole 11. Graická dokumentácia 

(obr. 85, 86).

‒ baroková maľba 

Po technickej stránke je výmaľba v dobrom stave. omietkové vrstvy sú dostatočne 

súdržné bez degradovaného povrchu omietky. V omietke sa ako najväčší problém javia 

trhliny a praskliny spôsobené pohybom muriva, ktoré je od nanesenia sadrových tmelov 

z 19. storočia skoro bez zmeny, a tým predpokladáme že problém s pohybom muriva 

nieje nijak zvlášť rizikový. trhliny a praskliny vedú po okrajoch maľby od okien  

a dverí. Strata omietkovej vrstvy je pozorovateľná  v oblasti prasklín a otvorov v klenbe. 

Puchierovatenie je prevažne v hornej časti neba a práškovatenie lokálne po úseku maľby. 

Maľba nesie poškodenie, akým je povrchová strata farebnej vrstvy (viac v kapitole 

3.4) a tiež odfarbenie pozadia neba (smaltu), ktoré bolo pôvodne modré. Popisované 

poškodenia sú zakreslené v kapitole 11. Graická dokumentácia (obr. 89, 90).Pre lepšie 

priblíženie určitých poškodení bol vytvorený triednik poškodení.
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Puchierovatenie – strata farebnej vrstvy z 19. storočia

Popis
úplná, alebo čiastočná 
strata farebnej vrstvy  
z 19. storočia.

Rozsah

Rozsiahlejšia strata nad 
postavou Ježiša krista  
v stredovej oblasti neba. 
Malé časti po celej plo-
che maľby. Pod dreve-
nou plastikou boha otca 
v ľavej časti a na úseku 
iluzívnej rímsy.

Príčina

Strata adhéznosti medzi 
vrstvami. Spráškova-
tený povrch barokovej 
vrstvy. Spôsobené kon-
denzujúcou vlhkosťou.

Práškovatenie – čiastočná strata farebnej vrstvy z 19. storočia

Popis
čiastočná strata fareb-
nej vrstvy z 19. storočia 
na barokovú vrstvu.

Rozsah

úplná strata v ľa-
vej spodnej časti pod  
sochou boha otca.  
V úseku iluzívnej rímsy, 
kde je použitý okrový 
pigment. čiastočná stra-
ta v drapériach postáv  
a lokálne vo vrchnej 
časti neba.

Príčina
kondenzujúca vlhkosť. 
Zatekajúca voda od po-
škodenej strechy.

• Triednik poškodení
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Druhotné tmely z 19. storočia

Popis
Na klenbe sa nachádzajú 
sadrové tmely pravde-
podobne z 19. storočia.

Rozsah
Výskyt v miestach otvo-
rov v klenbe a v okolí 
prasklín. 

Príčina

Vyrovnanie povrchu 
omietky pre vizuálne 
účely a pre prípravu na 
ďalšiu omietkovú vrs-
tvu.

Premenené pigmenty z 19. storočia

Popis

Na úseku maľby sa na-
chádzajú miesta s prí-
mesou pigmentu olovna-
tej bieloby a chrómovej 
žlte.

Rozsah

celý rozsah maľ-
by. Miesta svetlých 
tónov, lúčov, detai-
ly tváre a drapérie. 

Príčina

Jednou z možností je tmav-
nutie chrómovej žlte foto-
chemickou reakciou, pri 
ktorej sa mení na hnedý, 
zelený odtieň (premena 
chromanu na chromi-
tan).
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Povrchové nečistoty z 19. storočia

Popis
Povrchové depozitné 
nečistoty (prach, pa-
vučiny).

Rozsah
V celom úseku maľby.  
Väčší výskyt za sochou 
Boha otca. 

Príčina Usádzanie v priebehu 
času. 

trhliny a praskliny v barokovej omietkovej vrstve

Popis

omietka je v určitom 
úseku maľby hĺbkovo 
aj povrchovo narušená  
sieťou trhlín.

Rozsah

Praskliny sa tiahnu 
od okien a dverí. Do  
stredovej časti praskli-
ny zasahujú už len  
minimálne a to z pravej 
strany od okna.

Príčina Pravdepodobne súvisí  
s posunom muriva.
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Strata barokovej omietkovej vrstvy

Popis Lokálna strata omietko-
vej barokovej vrstvy.

Rozsah

Strata omietkovej vrs-
tvy je minimálna,  
nachádza sa v len v oko-
lí otvorov v klenbe.

Príčina
Strata adhéznosti omiet-
kovej vrstvy, mechanic-
ké poškodenie.

Dutiny barokovej omietkovej vrstve

Popis
Dutiny v omietkových 
vrstvách, alebo medzi 
omietkou a murivom. 

Poškodenie nieje viditeľné voľným 
okom. Približný rozsah poškodenia je 
zakreslený v kapitole 11. Grafická do-

kumentácia (obr. 89).

Rozsah

Prieskum poklepom preu-
kázal dutiny hlavne v oko-
lí prasklín a v miestach, 
kde boli otvory v strope  
kadiaľ viedlo lano, a kde 
bol zavesený Boh otec.  
V iných miestach nebolo pre-
ukázané väčšie poškodenie, 
ktoré by požadovalo reštau-
rátorský zásah. Poklepom  
zistené veľkosti približ-
ne 5–10 cm

Príčina

Pohyb muriva, stra-
ta adhéznosti medzi 
omietkovou vrstvou  
a murivom.
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Strata povrchu barokovej farebnej vrstvy 

Popis Povrchová strata baro-
kovej farebnej vrstvy.

Rozsah

Strata prevažne na po-
vrchu drapérií, hlavne 
v úseku modelácii už  
v secco technike.

Príčina
Predpokladané umytie 
pred nanesením pre-
maľby z 19. storočia.
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3.2.2 ViZUáLNy PRieSkUM V oStRoM BočNoM NASVieteNí 

 V ostrom bočnom nasvietení je možné pozorovať rytú podkresbu, ktorá 

predchádzala barokovej maľbe. Je pravdepodobné, že prevedenie mladšej premaľby 

z 19. storočia nieje úplne zhodné so staršou barokovou maľbou, pretože podkresba 

nezodpovedá premaľbe z 19. storočia, veľkosťou postáv, umiestnenia rúk a nôh, taktiež 

nekopíruje drapériu postáv (obr. 13, 14). Pod premaľbou z 19. storočia je pozorovateľný 

pastózný nános farby, hlavne v úseku ostrých svetiel, kde sú jasne viditeľné ťahy 

štetca. Viditeľná je rozdielna štruktúra omietky v oblasti neba a postáv. V oblasti neba 

je omietka uhladená vo väčšej miere, ako v oblasti igúr. Pravdepodobne sa jedná  

o giornato. 

 Denné diely boli ďalej skúmané po odstránení premaľby z 19. storočia a sú 

zakreslené v kapitole 11. Graická dokumentácia (obr. 91).Po odstránení premaľby z 19. 

storočia je možné pozorovať časť giornata v ľavom úseku pravej skupiny igúr, kde sa 

nachádza denný diel, ktorý je dobre viditeľný v ostrom bočnom nasvietení (obr. 43)  

a jeho tvar pripomína siluetu postavy. keďže denne diely prevažne kopírujú postavy, 

alebo určité úseky, je možné sa domnievať, že autor plánoval umiestnenie ďalšej postavy 

pravdepodobne igúry Panny Marie.

3.2.3 ViZUáLNy PRieSkUM PoD UV žiAReNíM 

 Prieskum pod UV žiarením bol z veľkej časti prevedený už v prieskume v roku 

2017 pomocou UV svetla UVA SPOT 400T značky Hönle UV Technology so žiarením 

o vlnovej dĺžke 315‒400 nm. Pri fotení bol použitý fotoaparát Canon EOS 70D, bez 

použitia akéhokoľvek optického iltra. 

 Dodatočné skúmanie pod UV žiarením bolo z veľkej časti pre zaradenie farebných 

vrstiev k obdobiu malieb pri odstraňovaní premaľby a dočisťovaní. Viditeľné odlíšenie 

barokovej maľby a premaľby z 19. storočia (obr. 39, 40). Baroková maľba lumiovala pod 
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UV žiarením mala svetloialovú luminiscenciu (intenzita podľa starnutia)39, je možné, 

že svetlejšiu zelenú luiminiscenciu na premaľbe spôsobuje spojivo na báze proteínov.40 

Potvrdil to aj chemicko-technologický rozbor odobratých vzoriek.41 Pri UV luminiscencii 

premaľby sme pri prvom pohľade predpokladali, že vo svetlách je primiešaný pigment 

zinkovej bieloby, ktorý luminoval svetlým žlto-zeleným odrazom (obr. 18, 20, 22). tento 

pigment bol používaný práve od druhej polovice 19. storočia.42 Pozorovanie pod UV 

žiarením nám preukázalo, že maľba bola relatívne kvalitného umeleckého spracovania 

s detailným prevedením, ktoré bolo pozorovateľne hlavne pri tomto UV žiarení, maľba 

takto stratila plošný charakter a prejavila sa jemná modelácia svetla a tmy.

3.2.4 PRieSkUM PokLePoM

 Prieskum poklepom sme prevádzali postupným jemným poklopaním pomocou 

drevených nástrojov po celej ploche výmaľby Nanebovstúpenia Ježiša krista. Poklepom 

bola zisťovaná súdržnosť omietkovej vrstvy a muriva. Zistené poškodenia sú vyznačené  

v kapitole 11. Graická dokumentácia (obr. 85, 89).

3.3 PRíRoDoVeDNý (cHeMicko-tecHNoLoGický) 
PRieSkUM

3.3.1 koNkRétNe cieLe PRieSkUMU

 tento typ prieskumu bol zameraný na stratigraiu povrchových úprav a ich 

materiálového zloženia. chemicko-technologická analýza bola spracovaná z časti pri 

prieskume v roku 2017 a je jeho súčasťou. V priebehu prác sme chemicko-technologickú 

39 MiLioNoVá, ivana. Restaurování nástěnné malby na čelní stěně vítězného oblouku v kostele sv. 
Víta v Zahrádce. Průzkum nástěnných maleb pomocí UV luminiscence. Diplomová práce. Univerzita 
Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl 2017., s. 18, 21.

40 ibidem. s. 21-23.
41 WicHteRLoVá, Zuzana., toMANoVá, Anna. Interiérová malířská výzdoba kaple Bolestné 

Panny Marie v Broumově, Olivětín, květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument. s 4.
42 MiLioNoVá, ivana. Restaurování nástěnné malby na čelní stěně vítězného oblouku v kostele sv. 

Víta v Zahrádce. Průzkum nástěnných maleb pomocí UV luminiscence. Diplomová práce. Univerzita 
Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl 2017.s.25-28. 
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analýzu rozšírili o ďalšie vzorky kvôli nejasnostiam v jednotlivých vrstvách či sa jedná, 

alebo nejedná o premaľbu. táto kompletná správa aj so zakreslením miest odberov je 

súčasťou textových príloh (príloha č. 3). 

 Pri predošlom prieskume boli z maľby odobrané 4 vzorky z nástropnej maľby. 

Pod označením V1-V4. Následne počas reštaurátorských zásahov bolo odobratých 

ďalších 7 vzoriek pod označením V6-V12. Vzorka V7b bola odobratá dodatočne pre 

chýbajúcu omietkovú vrstvu na vzorku V7. odber vzorkou je zakreslený v laboratórnej 

správe, ktorá je súčasťou textových príloh (príloha č. 4). 

 Spracovanie vzoriek a ich rozbor previedla ing. Renata tišlová, Ph.D., katedra 

chemickej technológie, FR, UPa. Výsledky prieskumu sú spracované v nasledujúcej 

kapitole 3.3.2 a v prílohe č. 3. a č. 4.

3.3.2 VýSLeDky PRíRoDoVeDNéHo PRieSkUMU 

Väčšina dodatočne odobratých vzoriek len dopĺňala predošlý prieskum z roku 

2017. Jediné zaujímavé zistenie priniesli vzorky (V7 a V7b), kde bolo preukázané, že 

fragmenty zelenej farby nachádzajúce sa na drapérii (obr. 46) a pôvodne pod premaľbou 

z 19. storočia, sú prevažne druhotné a že nejde o maľbu z barokového obdobia.  Spojivom 

barokovej maľby je kazeinát vápenatý.43 Laboratórna správa je súčasťou textových 

príloh (príloha č. 4).

43 tišLoVá, Renata. Kaple Bolestné Pann y Marie , Olivětín Chemicko-technologický průzkum nástr 
opní malby (Část II). 2018. Nepublikovaní dokument. s. 59.
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3.4 koMPLexNé VyHoDNoteNie PRieSkUMU

• Popis a historický vývoj objektu

 Murovaná kaplnka štvorcového pôdorysu, zakončená českou plackou. Jej autor 

je neznámy. Zasvätená je Bolestnej Panne Márii. Na juhozápadnej strane sa nachádzajú 

veľké dvojkrídlové vstupné dvere. Po stranách kaplnky sa nachádzajú dve okná. okno na 

pravej strane je zdobené vitrážou pravdepodobne z 19. storočia. Strecha je manzardového 

typu, pokrytá šindľom. kaplnka mala do roku 1848 len slamenú strechu, až krátko pred, 

alebo okolo tohto roku kaplnka prešla prestavbou strechy pre šindľovú krytinu a v roku 

1904 dostala novú bridlicovú krytinu.44 Na severovýchodnej stene je postavená vežička 

so zakončenou strechou cibuľového tvaru. interiér kaplnky zdobí mobiliár, ktorý je z 

časti prevezený z iných sakrálnych budov. kamenný polychrómovaný reliéf s motívom 

krista na olivetskej hore zdobí oltárnu stenu kaplnky. Mobiliár ďalej tvorí drevená 

plastika kruciixu, ktorá stojí pred spomínaným polychlórovaným kamenným reliéfom. 

Nad týmto kruciixom je zavesená drevená plastika polpostavy Boha otca (obr. 05).

44 SokA Náchod, fond: Vlastivědná knihovna Broumov, kV 431, sign. ii - e - 36, Heimatgeschichtliches 
von P. Romuald Schweidler und P. Alex Brzesnowsky.  
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• Popis diela a jeho námet (ikonograia) 

 Povrchovú úpravu interiéru kaplnky zdobí nástenná igurálna maľba 

Nanebovstúpenia Ježiša krista (klenba) a architektonická výmaľba (bočné steny) zo 60. 

rokov 18. storočia, predpokladaným autorom je Jozef Hager. Figurálny výjav má rozlohu 

cca 15 m2. Je ohraničený okrovou iluzívnou rímsou, ktorá oddeľuje architektonickú 

a igurálnu výmaľbu interiéru. Na povrchu barokovej etapy výmaľby sa nachádza 

premaľba z 19. storočia, ktorej predpokladaným autorom je Adolf tinzmann. Autori 

týchto rozličných etáp malieb nie sú jednoznačne potvrdení. Baroková maľba na klenbe 

zobrazuje Nanebovstúpenie Ježiša krista a obsahuje 12 igúr. Rovnakú kompozíciu 

mala aj premaľba z 19. storočia. centrálnou postavou je Ježiš kristus vznášajúci sa  

v nebi. Spoza Ježiša krista vychádzajú lúče svetla do priestoru maľby. Pozadie je 

tvorené oblakmi a pod nohami sa na zemi nachádzajú ďalšie igúry rozdelené do dvoch 

skupín na pravú a ľavú stranu maľby. V pravej skupine sa nachádza päť a v ľavej šesť 

igúr. Mne pridelený stredový úsek maľby tvori ústredný igurálny motív s Ježišom 

kristom a dvoma postavami na ľavej a jednou postavou na pravej strane. 

• Historický vývoj diela

• Vrstva 0 – tehlové murivo na klenbe (pravdepodobne prestavba z roku 1753)45, steny 

kaplnky sú z kamenného muriva

• Vrstva 1 – jadrová omietka naružovelej farby (farebnosť omietky je pravdepodobne 

odtieň lokálneho piesku, ktorý sa v okolí Broumova nachádza), hrúbka omietky je 

približne 2 cm.46

45 PocHe, emanuel. Umělecké památky Čech. Praha: Academia, 1982. iSBN neuvedené.
46 WicHteRLoVá, Zuzana., toMANoVá, Anna. Interiérová malířská výzdoba kaple Bolestné 

Panny Marie v Broumově, Olivětín, květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument. s. 3.
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• Vrstva 2 – štuk, hrúbka cca 4 mm (kremičitý piesok), ktorý je spojený slabo hydrau-

lickým vápnom. Povrch je preilcovaný s jemne vystupujúcimi zrnami kremičitého 

piesku.47

• Vrstva 4 – baroková vrstva maľby, rytá kresba slúžila ako základ.

• Pôvodná technika diela (reštaurovanej vrstvy) 

 technika maľby je fresco-secco a v určitých miestach je možné predpokladať 

nanesenie maľby ešte na vlhkú omietku (fresco), hlavne v prvej fáze maľby. Až 

následne boli nanášané vrstvy farieb už v secco technike. Autor nanášal omietku  

v denných dieloch gironato, ktoré sú zakreslené v kapitole 11. Graická dokumentácia 

(obr. 91). Pred nanesením farebnej vrstvy bola maľba rozvrhnutá rytou kresbou, ktorá nie 

vždy kopíruje maľbu. V tvárach igúr je táto rozkresba detailnejšia. táto rytá podkresba 

sa vyskytovala v oblasti igúr. Na omietke je viditeľný rozdiel v úprave povrchu. oblasť 

neba je ilcovaná precíznejšie a štruktúra povrchu je hladšia ako omietka pod igúrami. 

Prepracovanosť neba nieje ničím výrazná. Vo igurách je už výstavba farebných vrstiev 

jasnejšia. Autor na igúrach pracoval precíznejšie a pomalšie, hlavne vo vrchných 

vrstvách drapérie a detailoch tváre (svetlá a tiene). Drapéria Ježiša krista využíva 

svetložltý podklad pozadia a následne je modelovaný bielymi a sivými odtieňmi (obr. 

55, 61, 67). tiene miestami dopĺňajú červené línie. V miestach ako sú tváre, telo Ježiša 

krista a odhalené časti končatín postáv maliar čiastočne naniesol pigment oranžovej 

farby, na ktorej až následne postupoval s modeláciou svetlých (inkarnát, svetle žltá)  

a tmavých tónov (odtiene hnedej a červenej farby). tieto vrstvy modelácie sú miestami 

pastóznejšie a vykazujú slabšiu adhezivitu.

47 WicHteRLoVá, Zuzana., toMANoVá, Anna. Interiérová malířská výzdoba kaple Bolestné 
Panny Marie v Broumově, Olivětín, květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument. s. 3.
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• Nasledujúce (druhotné) vrstvy

• Vrstva 4-5 – Pred časovou etapou premaľby z 19. storočia (vrstvy 5, 6) predpokla-

dáme, že bola nanesená ešte jedna premaľba. Dokazujú to nálezy fragmentov fareb-

ných vrstiev (obr. 46). Pravdepodobne nešlo o autorskú korektúru, keďže prímesy 

pigmentov vo vzorkách preukázali prímes zinkovej bieloby, ktorá sa začala používať 

oveľa neskôr.48 táto vrstva bola pred nanesením premaľby z 19. storočia odstránená. 

taktiež bola odstránená vrstva depozitného znečistenia medzi barokovou maľbou 

a premaľbou z 19. storočia.49 Depozitná vrstva nebola viditeľná ani na odobratých 

vzorkách.50 Predpokladáme, že povrch klenby bol pred nanesením premaľby umytý 

vodou, s ktorým bola odstránená vrstva depozitného znečistenia a spomínaná fareb-

ná medzivrstva. S týmito vrstvami bol odstránený asi aj povrch barokovej farebnej 

vrstvy.

• Vrstva 5 – sadrové tmely v okolí prasklín a v otvoroch v klenbe boli nanesené pred 

premaľbou z 19. storočia a súvisia spolu s premaľbou. Sadrové tmely slúžili na vypl-

nenie trhlín, zarovnanie otvorov v omietke, ale taktiež na vyrovnanie povrchu, hlavne  

v okolí trhlín, kde je tmel rozťahaný viac do priestoru maľby pred nanesením 

premaľby.

• Vrstva 6 – premaľba z 19. storočia je prevedená v secco maľbe bez výrazných pas-

tózných vrstiev.

48 tišLoVá, Renata. Kaple Bolestné Pann y Marie , Olivětín Chemicko-technologický průzkum nástr 
opní malby (Část II). 2018. Nepublikovaní dokument. s. 21.

49 WicHteRLoVá, Zuzana., toMANoVá, Anna. Interiérová malířská výzdoba kaple Bolestné 
Panny Marie v Broumově, Olivětín, květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument. s. 3.

50 ibidem. s. 4.
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 technika farebnej vrstvy premaľby z 19. storočia je secco. Je prepracovanejšia  

v detailoch tvárí. Drapéria je odlišná tým, že kopíruje pôvodnú drapériu len z časti  

a z časti je pridaná a bohatšia na detaily (pôvodná drapéria je jednoduchšia). Vzhľadom 

k použitým pigmentom a ich následnej premene pôsobí maľba tmavým dojmom  

a plošne bez výrazných svetiel a tieňov (obr. 12). Premeny pigmentov nie sú úplne 

známe. Autor nanášal farebné vrstvy v tenkých náteroch, ktoré niesu obzvlášť pastózne 

a je viditeľná štruktúra nanášania barokovej farebnej vrstvy. Premaľba pôsobila na 

originálnu barokovú maľbu konzervatívnym účinkom. Zároveň tu vzniká problém 

pri jej odstraňovaní, keďže premaľba miestami vykazovala vysokú adhezivitu  

s barokovou maľbou (viac v kapitole 4.1). Po odstránení premaľby sa ukázalo, že stav 

igurálnej časti je zreteľne v horšom stave ako časť plochy neba a iluzívnej architektúry.

• Vrstva 8 – Depozitné znečistenie 
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4 Skúšky tecHNoLóGií A MAteRiáLoV

4.1 Skúšky čiSteNiA

• Cieľ prevádzaných skúšok 

 Na premaľbe z 19. storočia boli prevedené skúšky odstránenia samotnej 

premaľby a dočistenia povrchu barokovej maľby (šedý zákal). čistenie premaľby za 

účelom redukcie stmavnutého povrchu maľby (premenený pigment chrómovej alebo 

zinkovej žlte), bolo skúmané už v predošlom prieskume. Naším cieľom bolo vykonať 

skúšky odstraňovania premaľby z 19. storočia, ktoré nadväzujú na prevedené skúšky  

v prieskume z roku 2017 51.

• Lokalizácia skúšok

Všetky skúšky sú lokalizované v kapitole 11. Graická dokumentácia (obr. 87).

 

• Použité metódy 

 Skúšky mokrého a chemického odstraňovania premaľby z 19. storočia boli  

v prvých krokoch vykonané na neutrálnych plochách. Pretože sa poškodenia na úseku 

nachádzali v rôznej intenzite, bolo pristúpené k niekoľkým metódam aplikácie. 

 Metódy aplikácie mokrého čistenia: 
A) Priame omývanie hubou a vodou .
B) Aplikácia pomocou čitiacih štetcov a potupným mehanikým namáhaním. 
C) Metóda aplikovaná pomocou obkladu, kde daný protriedok pôsobil určitú dobu 

v nosiči (rôzne nosiče) na potrebnom miete. 

Vždy boli testované rôzne koncentrácie prostriedkov.

51 WicHteRLoVá, Zuzana., toMANoVá, Anna. Interiérová malířská výzdoba kaple Bolestné 
Panny Marie v Broumově, Olivětín, květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument. s. 5.
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• Použité materiály
A) Odtraňovanie premaľby pomocou skalpela

 Nevýhodou bolo poškodenie povrchu barokovej maľby. Použitie skalpela bolo 

možne na lokálne stenšenie farebnej vrstvy premaľby, narušenie jej rezistentného 

povrchu, dočisťovanie barokovej maľby a odstraňovanie sadrových tmelov. 
B) detilovaná voda + huba
C) detilovaná voda + čitiaci štetec
D) detilovaná voda v zábale z buničiny (papierové utierky) aplikovaná na 5 až 15 

minút. 

• Skúšky odstraňovania premaľby z 19. storočia s mechanickým namáhaním pomocou 

čistiacich štetcov (čiastočne vyhodnotené v prieskume z roku 2017 52).

 Použitie chemických prostriedkov bolo so zvýšenou opatrnosťou kvôli možnosti 

degradovania spojiva pôsobením alkálii. Skúšky prevádzané uhličitanom amónnym 

boli realizované počiatočným 10% (hm.53) roztokom uhličitanu amónneho v destilovanej 

vode. táto koncentrácia bola použitá ako prvá z dôsledku preukázania dostatočnej 

koncentrácie vyhovujúcej pri starších reštaurátorských realizovaných zásahoch. 

Následné skúšky preukázali, že nižšia koncentrácia uhličitanu amónneho by nemala 

žiadny pozitívny účinok. 
E)  10% (hm.) roztok uhličitanu amónneho v detilovanej vode aplikovaného po-

mocou čitiacih štetcov.
F) 20% (hm.) roztok uhličitanu amónneho v detilovanej vode aplikovaného po-

mocou čitiacih štetcov.
G) nasýtený roztok uhličitanu amónneho v detilovanej vode aplikovaného pomo-

cou čitiacih štetcov.
H) 15% (hm.) roztok uhličitanu amónneho s nosičom Tylosou v detilovanej vode 

aplikovaného pomocou zábalu s pôsobením 30 minút.
I) 20% (hm.) roztok uhličitanu amónneho v detilovanej vode aplikovaného po-

mocou zábalu z buničiny (papierové utierky).
J) iontomenič Amberjet 4400 OH aplikovaného pomocou zábalu z buničiny (papie-

rové utierky) v 15 minútovom, dva a päť hodinovom pôsobení.

52 WicHteRLoVá, Zuzana., toMANoVá, Anna. Interiérová malířská výzdoba kaple Bolestné 
Panny Marie v Broumově, Olivětín, květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument. s. 5.

53 hm. ‒ hmotnostní zlomok



Skúšky tecnológií a materiálov

41

Univerzita Pardubice - Fakulta Restaurování

 Ateliér restaurování nástěnné malby a sgraita

 

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, tel.: 466 036 590

• Výsledky a vybraný postup

 Pre odstránenie premaľby z 19. storočia sa ako jedna z vhodných metód osvedčila 

kombinácia mokrých čistení. A to s postupným odstraňovaním povrchu umytím vodou  

a hubou. takto je možné odstrániť prevažnú časť premaľby. Na odolnejšie vrstvy je nutné 

použiť odlišnú metódu. efektívnou sa ukázala kombinácia zábalu destilovanej vody  

a buničiny s pôsobením 15 minút na potrebné miesto a následne lokálnym dočistením 

pomocou 10% (hm.) roztoku uhličitanu amónneho s mechanickým namáhaním 

čistiacimi štetcami. Rezíduá na barokovej maľbe po odstránení premaľby z 19. storočia 

boli dočisťované pomocou nasýteného roztoku uhličitanu amónneho nanášaného 

čistiacimi štetcami, vatovými tampónmi a dočistené skalpelom.

 Domnievali sme sa, že metódy zábalu s použitím iontomeniča Amberlite 

4400 OH  by mohli urýchliť spôsob odstraňovania a hlavne, že budú šetrnejšie  

k barokovej maľbe. Zábaly boli aplikované v rôznych miestach, časových intervaloch  

a koncentráciách. Skúšky na mojom úseku však úplne nepreukázali očakávania. Ani  

v jednom prípade nedošlo k úplnému odstráneniu nežiadúcich vrstiev v požadovanom 

rozsahu bez poškodenia barokovej vrstvy (obr. 33). tieto metódy boli v tomto úseku 

vyhodnotené ako nevyhovujúce. V ostatných úsekoch nástropnej maľby boli lokálne 

použité v kombinácii s ďalšími metódami odstraňovania premaľby a dočišťovania 

originálnej farebnej vrstvy (obr. 29‒32). 

 Použitie zábalu všetkých typov bolo vyhodnotené ako efektívne, ale rizikové  

a to z dôvodu, že sa u nich objavuje riziko vyluhovania máp v okolí, alebo že poškodia 

pôvodnú farebnú vrstvu (obr. 42). Preto bolo doporučené ich použitie v prípade, keď 

ostatné metódy zlyhajú. Pri ich pôsobení bude potrebné s veľkou opatrnosťou priebežne 

kontrolovať priebeh efektu. 
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4.2 RoZšíReNá čASť (teoRetická) ‒ ioNtoMeNiče (ioNex)

 Rozšírená časť bakalárskej práce je zameraná na tematiku ionomeničov pre 

čistenie nástenných malieb, resp. odstraňovanie premalieb so zameraním  na spracovanie 

prehľadu produktov dostupných na trhu prevažne v strednej európe. Voľba danej témy 

bola vedená snahou o vytvorenie základného prehľadu o dostupných ionomeničoch, 

ktoré sa primárne používajú v iných oblastiach, ale boli by prípadne využiteľné pri 

reštaurovaní nástenných malieb. 

 V súčasnosti sa ionomeniče, alebo tzv. ionexy využívajú hlavne v rozličných 

odvetviach, ako je vodárenský, odpadový priemysel atď. ich využiteľnosť v oblasti 

reštaurovania umeleckých a umelecko-remeselných diel je predovšetkým pre účely 

šetrného a selektívneho odstraňovania povrchových nečistôt, alebo sekundárnych 

úprav. Spracovaný prehľad neobsahuje experimentálne pokusy a vychádza z nich len 

čiastočne, a to z predošlého použitia Amberlite 4400 OH v skúškach odstraňovania 

premaľby z 19. storočia a zo skúšok prevedených v bakalárskej práci Sean Boursovej54.

4.2.1 ZákLADNe VLAStNoSti A icH RoZDeLeNie

 ionomeniče (ionexy) sú vysokomolekulárne látky nerozpustné vo vode. Je možné 

ich rozdeliť do prírodného, alebo syntetického pôvodu. Prírodné aj syntetické (umelé) 

iontomeniče sa delia na organické a anorganické. Sú schopné vymieňať ionty rovnakého 

náboja s okolím vo vodnom prostredí. A to tým, že na polymérnom skelete sa nachádza 

funkčná skupina.55 tá nesie náboj, ktorý je menený protiiontom. 

54 BoURSoVá, Sean. Možnost čištění povrchu nástěnných maleb pomocí iontomeničů. Litomyšl, 
2006. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. s. 34.

55 ionex [online]. [cit. 2018-07-21]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/ionex
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‒ Skelet ‒ najčastejšie ide o syntetický polymér na báze styrénu, akrylátu, prípadne ich 

kopolymérov, t.j.56 polyméry/kopolyméry zo skupiny polyakrylátov, polymetakrylátov 

resp. polystyrénov.57 

• Podľa iónovej výmeny sa delia na:58

‒ (silne, slabo) kyslé Katexy (záporný náboj, najčastejšie protiionty H+, Na+) Vlastnosti 

podobné kyselinám.

‒ (silne, slabo) zásadité Anexy (kladný náboj, najčastejšie protiionty oH-,cL-) 

Vlastnosti podobné zásadám.

‒ Mixbedy (amfolitická zmes katioaktivných a anioaktívnych iontomeničov)

 Pri výbere iontomeničov je nutné dbať na to, aby pri aplikácii nevznikali žiadne 

nežiaduce vedľajšie produkty.

 Polymérne ionexy sa dodávajú obvykle vo forme perličiek/granuliek. ich veľkosť 

sa pohybuje zvyčajne od 0,1‒1 mm. Pre špeciické účely je možné zmenšiť veľkosť 

častíc mechanickým mletím  (napr. jednoduchým rozomletím v trecej miske). Veľkosť 

častíc má značný vplyv na aplikačné vlastnosti - priľnavosť k povrchu, jeho  pokrytie, 

miera a rýchlosť čistenia atď.59

 účinnosť ovplyvňuje tiež teplota prostredia. Pri vyššej teplote a menšej veľkosti 

častíc sa účinnosť ionexov zvyšuje.60

56 t.j. ‒ to je
57 BoURSoVá, Sean. Možnost čištění povrchu nástěnných maleb pomocí iontomeničů. Litomyšl, 

2006. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. s. 10.
58 ionex [online]. [cit. 2018-07-21]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/ionex
59 BoDANSký, Miroslav. Restaurování části maleb v kupoli baziliky Nanebevzetí Panny Marie 

na Svatém kopečku u Olomouce. Litomyšl, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta 
restaurování.s. 44.

60 ibidem. s. 44.
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 Ako bolo spomenuté v kapitole 4.1, pri aplikácii iontomeničov je nutné udržiavať 

ich vlhkosť aj pre ich ľahšiu aplikáciu. Napríklad s použitím nosiča (Arbocel, celulóza). 

Pre lepšie udržanie vlhkosti je možné obklad nosiča prekryť nepriepustnou vrstvou (obr. 

30). tento spôsob je len dočasný, pretože pri požadovanom pôsobení radovo niekoľko 

hodín na nástenných maľbách omietkové vrstvy, prebytočnú vlhkosť absorbujú. Preto 

je tento spôsob dôležité doplniť občasným navlhčovaním vodou pomocou rozprašovača.

4.2.2 DoStUPNé ioNtoMeNiče

 Na európskom trhu sa najčastejšie využívajú iontomeniče od dodávateľov 

ako Purolite (Purolite Ltd, org. sl, ústí nad Labem, čR), Amberlite/Amberjet/IMAC 

(Merck spol. s. r. o., čR). Ďalšie produkty ako Akeogel, SK (Syremont, taliansko) a tiež 

iontomeniče iriem c.t.S (Ionex H, Ionex OH)., inSitu, majú na českom trhu menšie 

zastúpenie. V zámorí (USA) napríklad Lewatit (Lanxess Sybron chemical inc,) a USF 

(Siemens Water technologies).61 

 Nasledujúca kapitola je zameraná na vybrané ionexy dostupné na našom trhu.  

Z ponuky výrobcov bolo potrebné vybrať niekoľko produktov, ktoré by zúžili ich 

rozšírené skupiny. Vlastnosti vybraných iontomeničov sú spracované v tabuľkách  

a dohľadané technické listy sú súčasťou kapitoly 12. Prílohy. Výsledné zhrnutie 

teoretickej práce je rozpísané v kapitole 7. Záver.

 od každého z vybraných výrobcov boli vybrané základné zastúpenia, a to silne, 

slabo kyslých katexov a silne, slabo zásaditých anexov. každý z vybraných druhov 

iontomeničov prejavuje iné vlastnosti potrebné k reštaurátorským účelom.

61 BoDANSký, Miroslav. Restaurování části maleb v kupoli baziliky Nanebevzetí Panny Marie 
na Svatém kopečku u Olomouce. Litomyšl, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta 
restaurování. s. 45.
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 Napríklad silne kyslé katexy v H+ forme majú najväčšie možné využitie pri 

odstraňovaní vápenných zákalov, kde dochádza k výmene H+ iontu za ca2+ iont, ktorý 

sa viaže na štruktúru iontomeniča. kyslé katexy sa taktiež dodávajú v Na+ forme, tá  

k reštaurovaniu nástenných malieb nieje úplne vhodná. Pri reakcii vzniká Na2co3, ktorý 

môže byť do budúcnosti jeden zo zdrojov vodorozpustných solí.62 

 V prípade zásaditých anexov je možné použiť oH- formu k odstraňovaniu 

povlakov obsahujúcich síran vápenatý (sulfatizované povrchy), alebo  nečistoty 

organického povodu, prípadne povlaky a sekundárne úpravy na báze proteínov, olejov, 

polysacharidov, živíc).63

 Bližšie sa k iontomeničom použitým pre reštaurátorskú prax venuje Sean 

Boursová vo svoje bakalárskej práci64, v ktorej sú určité druhy iontomeničov použité v 

experimentálnych pokusoch.

62 BoURSoVá, Sean. Možnost čištění povrchu nástěnných maleb pomocí iontomeničů. Litomyšl, 
2006. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. s. 18.

63 BoURSoVá, Sean. Možnost čištění povrchu nástěnných maleb pomocí iontomeničů. Litomyšl, 
2006. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. s. 18.

64 ibidem. s. 18
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4.2.3 PReHľAD VyBRANé ioNtoMeNiče

• Purolite (Purolite Ltd, org. sl, ústí nad Labem, čR)

1. Purolite C 104 

 Slabo kyslý katexný iontomenič gélového typu s karboxylovou funkčnou 

skupinou. V priemysle sa používa k dealkalizácii, deionizácii, hydrometalurgii vody.

Skelet polyakrylát

typ gélový

iontová forma H+

Maximálna teplota 120 °c

Veľkosť častíc 0.60‒0.85 mm

2. Purolite C 150H

 Slabo kyslý katexný iontomenič makroporézneho typu. Funkčná skupina 

kyselina sulfónová. V priemysle používaný k demineralizácii vody.

Skelet polystyrén

typ makroporézny

iontová forma H+

Maximálna teplota 120 °c

Veľkosť častíc 0.60‒0.85 mm

3. Purolite A 500

 Slabo zásaditý anex makroporézneho typu. S kvartérne amóniovou funkčnou 

skupinou. Používa sa k deionizácii vody a ako zachytávač organických častíc.

Skelet polystyrén

typ makroporézny

iontová forma cl-

Maximálna teplota 100 °c

Veľkosť častíc 0.60‒0.85 mm
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4. Purolite A 400 

 Silne zásaditý anex gélového typu. S kvartérne amóniovou funkčnou 

skupinou. Používa sa k deionizácii a ako zachytávač organických častíc. Používa sa  

k demineralizácii.

Skelet polystyrén

typ gélový

iontová forma cl-

Maximálna teplota 100 °c

Veľkosť častíc 0.60‒0.85 mm

• Amberlite/Amberjet/IMAC (výrobca: Rohm and hass, Dodávatel v čR: Merck spol. s 

r. o) Firma taktiež vyrába iontomeniče pod ďalším označením Dowex.

1. Amberlite IRC86 (v súčastnosti je možné na trhu dostať už aj jeho náhradu 

Amberlite  IRC83 H)

 Slabo kyslý katex gélového typu s karboxilovou funkčnou skupinou. Používa sa 

na dealkalizáciu priemyselných vôd.

Skelet polyakrylát

typ gélový

iontová forma H+

Maximálna teplota 100°c

Veľkosť častíc 0.580‒0.780 mm
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alebo  IMAC HP336

 tiež slabo kyslý katex, ale makroporézneho typu s karboxylovou funkčnou 

skupinou. Používa sa na dealkalizáciu pitnej vody a ošetrenie vôd používaných  

v potravinárskom priemysle.

Skelet polyakrylát

typ makroporézny

iontová forma H+

Maximálna teplota  120 °c

Veľkosť častíc 0.580‒0.780 mm

2. Amberjet 1000H 

 Silne kyslý katex makroporézneho typu. Funkčná skupina kyselina sulfónová 

Používa sa na dealkalizáciu pitnej vody a ošetrenie vôd používaných v potravinárskom 

priemysle.

Skelet styrén

typ makroporézny

iontová forma H+

Maximálna teplota  135 °c

Veľkosť častíc 0.620‒0.800 mm

3. Amberlit IRA96 

  Slabo zásaditý anex makroporézneho typu. S voľnou funkčnou skupinou. 

Používa sa predovšetkým na odstránenie silných kyselín z vody.

Skelet styrén

typ makroporézny

iontová forma voľná mení na cl-

Maximálna teplota 60 °c pre cl-

Veľkosť častíc 0.550‒0.750 mm
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4. Amberjet 4500 OH náhrada za v dnešnej dobre už nevyrábajúci sa Amberjet 

4400 OH (použitý pri skúškach čistení kapitola 4.1. a obr. 29‒34)

 Silne zásaditý anex gélového typu. S kvartérne amóniovou funkčnou skupinou. 

Používa sa predovšetkým k demineralizácii vody

Skelet styrén

typ gélový

iontová forma oH-

Maximálna teplota 60 °c pre oH-

100 pre cl

Veľkosť častíc 0.550‒0.750 mm

 

alebo IMAC HP555

tiež silne zásaditý anex, ale makroporézneho typu. S kvartérne amóniovou skupinou. 

Používa sa na odstraňovanie dusičnanov z pitných vôd (prednostne zo síranov).

Skelet styrén

typ makroporézny

iontová forma cl-

Maximálna teplota 80 °c pre cl

Veľkosť častíc 0.650‒0.850 mm 
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5 NáVRH ReštAURátoRSkéHo ZákRokU

5.1 koNcePciA ReštAURoVANiA

 Pri prejednávaní na kontrolných dňoch bolo rozhodnuté o odstránení premaľby  

z 19. storočia z celého povrchu klenby aj postranných stien. Prezentovať sa bude baroková 

výmaľba, ktorú koncepčne dopĺňa aj barokový reliéf a sochy v kaplnke, pretože nieje 

možné prinavrátiť premaľbe jej pôvodný vzhľad bez poškodenia farebnej vrstvy.

 Pred odstránením premaľby je potrebné premaľbu detailne zdokumentovať 

formou, či 3D skenovania v kombinácii s fotodokumentáciou detailov maľby s priloženou 

farebnou kalibračnou škálou. taktiež bude ponechaná negatívna sonda v oblasti bočných 

stien kaplnky. Baroková maľba bude očistená od nežiadúcich druhotných vrstiev. 

 odstránenie premaľby z povrchu barokovej maľby je možné z veľkej časti 

odstrániť za použitia vody, bez poškodenia samotnej barokovej maľby a následne 

dočistiť kombináciou suchých a mokrých metód. Pri odstraňovaní premaľby sa ukázalo, 

že stav igurálnej časti je výrazne horší než stav plochy neba a iluzívnej architektúry. 

Maľbu bolo rozhodnuté prezentovať celistvo, retušovať do tej miery, aby bola čitateľná. 

Bližší postup reštaurátorských prác bude prejednávaný v priebehu zásahu. 

  koncepcia reštaurátorského zásahu reštaurovanej časti je dodržaná podľa 

podmienok stanovených v zámere na reštaurovanie, ktorý je súčasťou dokumentácie 

prevedeného prieskumu v roku 2017 a je priložený v textových prílohách (príloha  

č. 2.) taktiež bola prejednávaná po reštaurátorskom prieskume s investorom pamiatky 

a predstaviteľmi pamiatkovej starostlivosti.
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5.2 NáVRH PoStUPU ReštAURátoRSkýcH PRác

• odstránenie premaľby z 19. storočia pomocou vybraných postupov čistenia pomo-

cou vody a huby s kombináciou čistiacich štetcov. Následne použitie zábalu buničiny  

s vodou a pôsobením približne 15 min 

• dočistenie povrchu malieb od rezistentnejších častí premaľby a zbytkov druhotných 

náterov a iných znečistení. A to za použitia 10% (hm.) roztoku uhličitanu amónneho  

s mechanickým namáhaním čistiacimi štetcami. Rezíduá dočistiť nasýteným  

roztokom uhličitanu amónneho, nanášaným pomocou čistiacich štetcov, alebo  

vatových tampónov a následnou kombináciou suchého čistenia pomocou skalpelov, 

alebo skleným vláknom

 Miera odstránenia premaľby na citlivejších miestach a následného postupu bude 

konzultovaná v priebehu kontrolných dní.

• odstránenie tmelov, ktoré nevyhovujú technicky (súdržnosť a priľnavosť) a esteticky 

(štruktúra, náväznosť) pomocou kladiviek a skalpelov

• injektáž dutín a statických trhlín injektážnou zmesou na hydraulickej báze (napr. 

Ledan TA1)

• doplnenie omietok vápenno-pieskovou maltou s podobnými mechanickými  

vlastnosťami a štruktúrou ako originálna omietka

• ixáž farebnej vrstvy na potrebných lokálnych miestach vodnou akrylátovou 

disperziou

• retuše a rekonštrukcie maľby budú prevedené stabilnými minerálnymi pigmentami 

spojenými reverzibilným spojivom (1‒2% (hm.) arabská guma, alebo ethery celuló-

zy - Klucel E, Tylosa MH 300)
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6 DokUMeNtáciA ReštAURátoRSkéHo ZáSAHU

6.1 PoStUP ReštAURátoRSkýcH PRác 

 Reštaurátorským zásahom predchádzal prieskum, ktorý je popísaný  

v predchádzajúcich kapitolách. V rámci prieskumu boli prevedené skúšky čistenia, ktoré 

boli po vyhodnotení použité v reštaurátorskom postupe. V priebehu reštaurátorských 

prác bola zhotovovaná fotodokumentácia a postup prác bol konzultovaný s investorom 

pamiatky a predstaviteľmi pamiatkovej starostlivosti počas kontrolných dní.

6.2 oDStRAňoVANie PReMAľBy Z 19. StoRočiA A 
DočiSťoVANie FAReBNeJ VRStVy

 odkrývanie prebiehalo na prvú barokovú fázu maliarskej výzdoby. Pre 

odstraňovanie premaľby z 19. storočia bola použitá kombinácia mechanického  

a chemického čistenia. táto kombinácia bola prevedená nasledovným postupom. Rozsiahla 

časť pozadia premaľby za igurálnymi výjavmi a za drevenou polychrómovanou sochou 

Boha otca bola povrchovo spráškovatená, preto ju bolo možné odstrániť mäkkou hubou 

Akapad a následne povrch dočistiť vodou. odmytím vodou bolo možné na vlastnom 

úseku dosiahnuť približne 70% očistenia povrchu (obr. 35, 36).

 Na miesta s rezistentnejšou farebnou vrstvou premaľby boli použité kombinácie 

metód, ktoré vyplývali zo skúšok čistenia (kapitola 4.1.). Povrch bol umytý vodou  

a hubou. Nasledovalo chemické odstraňovanie a čistenie to pozostávalo z použitia 10% 

(hm.) roztoku uhličitanu amónneho s mechanickým namáhaním čistiacimi štetcami. 

Vrstvy premaľby, ktoré s použitým 10% (hm.) roztokom uhličitanu amónneho neboli 

ľahko odstrániteľné, boli zmäkčované pomocou zábalu z buničiny a vody s priebežným 

prevlhčovaním pri 15 minútovom pôsobení. 

 Povrch bol v priebehu odstraňovania premaľby umývaný vodou od reziduí 

použitých chemikálii a uvoľnenej farebnej vrstvy premaľby. Lokálne sa na maľbe 

vyskytovali miesta, kde ani 15 minútové zmäkčovanie vodou nemalo žiadny účinok, 
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a preto by bolo potrebné jeho dlhšie pôsobenie (riziko tvorby máp pri prevlhčení). V týchto 

miestach bol použitý nasýtený roztok uhličitanu amónneho s mechanickým namáhaním 

pomocou čistiacich štetcov a kombináciou skalpelu použitého na dočisťovanie povrchu 

barokovej maľby. 

 Dodatočne bola odstránená aj premaľba iluzívnej rímsy ohraničujúcu výjav 

nanebovstúpenia Ježiša krista. tú bolo možné odstrániť prevažne s použitím vody  

a huby. 

 odstraňovanie sivého zákalu na povrchu barokovej maľby nepreukazovalo 

požadovanú mieru očistenia pri žiadnej z použitých metód. efekt bol lokálny a sivý 

zákal len čiastočne redukoval. Pre jeho úplné odstránenie bolo potrebné dlhšie nanášanie 

roztoku a namáhanie štetcom, pri ktorom hrozilo riziko odstránenia barokovej farebnej 

vrstvy. Sivý zákal bol preto redukovaný len čiastočne. celá plocha barokovej maľby 

bola po týchto krokoch čistenia riadne umytá vodou a hubou. 

6.3 oDStRAňoVANie DRUHotNýcH tMeLoV

 Na mojom vlastnom úseku sa druhotné vrstvy tmelu nachádzali len v otvoroch 

na klenbe. Vyskytoval sa tam sadrový tmel upravujúci povrch omietky. tento tmel bol 

odstránený za použitia kladiviek a skalpelov.

6.4 iNJektáž DUtíN A tRHLíN

 Poklepávaním na omietku a posluchom boli zistené medzery medzi omietkou  

a murivom. ich veľkosť a nutnosť injektovania. Dutiny sa nachádzali prevažne  

v oblasti trhlín, ktoré bolo potrebné pred injektážou zatmeliť, a tým zamedziť unikaniu 

injektážnej zmesi. Pre aplikovanie sme v tmelenej praskline nechávali otvorené malé 

miesta pre aplikovanie injektážnej zmesi, ktorú sme aplikovali injekčnou striekačkou  
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a pozostávala z Ledanu TA1 v pomeru 2 : 1 s vápencovou múčkou. Dutiny sme nemohli 

priveľmi prevlhčovať, pretože nadmerné prevlhčenie omietky spôsobovalo tvorbu máp 

(obr. 42). Následným poklepaním sme zistili úspešnosť zákroku.

6.5 tMeLeNie

 Pred začiatkom tmelenia bolo vždy potrebné omietku mierne predvlhčiť, aby 

sa zabránilo rýchlemu vťahovaniu vody omietkou, čím by sa zrýchlilo vysychanie  

a praskanie tmelov a tým, by mal tmel zlú priľnavosť k podkladu. Prevedený krok bol 

mierny kvôli riziku vylúhovania máp. keďže išlo prevažne o povrchové tmelenie, tak 

bol použitý len jeden typ tmelu, ktorí pozostával z dvoch dielov piesku (0‒1 mm zrnitosť) 

a jedného dielu vápna (obr. 50). Pri tmelení prasklín boli k tmelu primiešané nastrihané 

časti jutovej šnúry pre lepšiu prepojenosť tmelu a minimalizovaniu vypadávania 

následne popraskaných časti tmelu (obr. 49).

6.6 ceLoPLošNá Fixáž FAReBNeJ VRStVy

 Po celkovom dočistení barokovej maľby bola prevedená ixáž výmaľby na  

úseku igúr a horizontálnej ohraničujúcej rímse, kde bolo potrebné zakonzervovať 

maľbu pred následnou aplikáciou retuší. Pre ixáž bola použitá 0,5% (hm.) koncentrácia 

vodnej akrylátovej disperzie Medium for Consolidation. V tejto koncentrácii ixáž 

spĺňala všetky požiadavky. Vodná akrylátová disperzia Medium for Consolidation bola 

aplikovaná formou postreku rozprašovačom. 

6.7 RetUše 

 Forma a intenzita retuší bola prejednávaná na kontrolných dňoch. kde bolo 

rozhodnuté o doplnení chýbajúcej farebnej vrstvy napodobivou retušou pomocou 

minerálnych pigmentov a pridaného spojiva 2% (hm.) koncentrácia arabskej gumy. 
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Používanie arabskej gumy ako spojiva bolo zvolené pre jej reverzibilitu a jednoduchú 

manipuláciu. Retuše boli prevádzané prevažne v svetlejšom odtieni, aby boli lepšie 

identiikovateľné.

 Na vlastnom úseku sa jednalo prevažne o lokálne retuše v celej ploche. V oblasti 

igúr sa jednalo o rekonštrukciu zelenej drapérie pravej igúry v ľavej skupine igúr 

(obr. 70). Rekonštrukcie vychádzali z dochovaných fragmentoch farebných vrstiev. 

Výstavba drapérie bola sledovaná podľa rytej kresby, ktorá značila hranice postavy  

a vrásnenie záhybov drapérie. Rekonštrukcia červeného plášťa postavy bola realizovaná 

len v lazúrnej plošnej maľbe a líniách a to hlavne na úseku neba, kde by celková 

rekonštrukcia plnou intenzitou farieb prekrývala maľbu (obr. 51, 63) . Narozdiel od toho 

rekonštrukcie zelenej drapérie igúry boli prevažne na odhalenú omietkovú vrstvu. Pri 

rekonštrukcii bola použitá retuš v podobe bodiek s dodatočným dotupovaním lazúrnej 

farby pre dotónovanie a rozbitie výraznej intenzity bodiek. 

6.8 DoPoRUčeNý RežiM PAMiAtky (PokyNy PRe úDRžBU)

 Pre zachovanie súčastného stavu reštaurovaného diela je potrebné zaistiť 

odpovedajúce pokyny, ktoré zabránia predčasnému poškodeniu a znehodnoteniu 

pamiatky. kaplnka je obklopená prerastajúcou zeleňou, ktorá ju ohrozuje a zatieňuje 

ju. V ďalších krokoch je potrebné tento problém minimalizovať jej čiastočným, alebo 

úplným odstránením. Maľby v kaplnke ohrozuje vzlínajúca vlhkosť od stien a podlahy. 

Problém s vysokou vlhkosťou môže spôsobiť výskyt biologického napadnutia. tento 

problém je nutné odstrániť pre zachovanie malieb. Riešenie spočíva v odvodovom 

systéme vody, akým je drenáž kaplnky, správne umiestnenie odkvapov a úprava terénu. 

Je potrebné pravidelne kontrolovať krytinu strechy, aby nedošlo k zatekaniu vody do 

interiéru a následným poškodeniam malieb, priamym zatekaním na maľbu. Zamedziť 

neodborným zásahom v interiéri a na samotnej kaplnke.
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6.9 NoVé ZiSteNiA o DieLe

 Počas reštaurátorských prác na kaplnke v olivětíne boli zistené informácie, 

ktoré nám bližšie približujú vznik kaplnky a jej historický vývoj. A to hlavne rok, 

kedy kaplnka prešla renováciou. týmto rokom je rok 1892, kedy kaplnku inancovala 

Dr. Langerová, šľachtičná von Schroll. táto šľachtičná sa tu následne 23. novembra. 

1892 vydala.65 toto inancovanie pravdepodobne súvisí aj s premaľbou, nami datovanou  

v 19. storočí. Z dodatočne odobratých vzoriek sa zistilo, že pôvodná premaľba z konca 

19. storočia nemusela byť jedinou a pred nou sa mohla nachádzať ešte jedna (lokálna?) 

premaľba.66 Zaujímavé bolo aj zistenie chýbajúcej igúry Panny Marie, ktorá by sa podľa 

ikonograie mala na výjave zobrazovať, ale z neznámych dôvodov sa tam nenachádza. 

Figúra Panny Márie bola pravdepodobne plánovaná. Nasvedčuje tomu nanesenie 

denného dielu omietky, ktorý približne kopíruje siluetu igúry (obr. 43). toto zistenie je 

len dohadom a nieje možné ho s určitosťou potvrdiť.

 Ďalším zistením bolo použitie slamenej strechy pred rokom 1848, kvôli ktorému 

niesol interiér čiastočné poškodenie zatekajúcou vodou. toto zistenie nám pomohlo 

pochopiť poškodenie interiérovej výmaľby a jej výzor. 

65 SokA Náchod, fond: Vlastivědná knihovna Broumov, kV 431, sign. ii - e - 36, Heimatgeschichtliches 
von P. Romuald Schweidler und P. Alex Brzesnowsky.  

66 tišLoVá, Renata. Kaple Bolestné Pann y Marie , Olivětín Chemicko-technologický průzkum nástr 
opní malby (Část II). 2018. Nepublikovaní dokument. s. 22.
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7 ZáVeR
 Reštaurátorské práce na nástennej maľbe Nánebovstúpenie Ježiša krista na 

vlastnom úseku (1/3 maľby) zahŕňajú rozšírený prieskum a samotný reštaurátorský 

zásah. Rozšírený prieskum sa venoval možnostiam odstraňovania premaľby z 19. 

storočia. Samotné reštaurovanie spočívalo prevažne v čistení a retušovaní barokovej 

maľby.

 V priebehu prác boli zaujímavé a prínosné fakty o spornom rozhodovaní  

o koncepciách, ktoré nemali ani jednu správnu odpoveď. otáznym rozhodnutím bolo 

odstrániť, alebo neodstrániť premaľbu z. 19. storočia Bolo rozhodnuté o jej odstránení, 

aj keď bolo z časti zrejmé, že maľba pod ňou nepôsobí takým kvalitným dojmom. 

V priebehu odstraňovania premaľby sa ukázalo, že igurálna kompozícia je výrazne 

poškodená. Zároveň sa z odobratých vzoriek zistilo, že sa na nej nachádzala ešte jedna 

staršia premaľba zachovaná vo fragmentoch. S tým môže súvisieť aj stav dochovania 

barokovej maľby. keďže sa z odobratých vzoriek zistilo, že pred nanesením premaľby  

z 19. storočia bola klenba celoplošne umytá, tak s tým pravdepodobne prišlo aj poškodenie 

v podobe odstránenia staršej premaľby a časti povrchu farebnej vrstvy barokovej maľby. 

Denné diely sú pri igurálnych kompozíciách malé, prevažne po jednotlivých igúrach. 

Pri skúmaní denných dielov bol jeden diel na pravej strane podobajúci sa na siluetu 

postavy, ktorá mohla patriť Panne Marii.

 Rozšírené skúšky odstraňovania premaľby z 19. storočia viedli k výsledku 

odstraňovania pomocou vody. tá bola lokálne doplnená o 10% (hm.) roztok uhličitanu 

amónneho a ďalších možností dočisťovania, mokrého alebo mechanického spôsobu. 

Niektoré metódy ako použitie zábalu všetkých typov sa ukázali ako rizikové. Pri ich 

použití prichádzalo riziko vo forme vylúhovania máp v okolí zábalu a poškodenia 

povrchu pôvodnej farebnej vrstvy. Preto použite zábalu bolo zvolené len v krajných 

prípadoch.
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 Pri skúškach odstraňovania premaľby sme použili aj iontomenič Amberjet 

4400OH, ktorý bol použitý len lokálne na iných úsekoch. Jeho výsledky neboli zlé, 

len efekt na danej maľbe bol v niektorých prípadoch príliš silný a barokovú maľbu 

poškodzoval, alebo v opačnom prípade mal efekt na premaľbu nedostačujúci. tým že sa 

tento produkt prestal vyrábať a na trhu je množstvo podobných produktov od rôznych 

iriem, smerovalo k téme spracovania teoretickej časti bakalárskej práce. Jej úlohou 

bolo dohľadať dostupné iontomeniče, prípadne navrhnúť ďalšie úpravy vybraných 

produktov. 

 Rozšírená časť bakalárskej práce poskytuje základný orientačný prehľad  

o ionexoch dostupných na našom trhu využiteľných v oblasti reštaurovania nástenných 

malieb a povrchov architektúry. Pred prípadnou aplikáciou na reálnych objektoch je 

nutné experimentálne overiť ich účinnosť a tiež aj možné riziká spojené s ich použitím. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rôzne typy ionomeničov, je veľmi pravdepodobné, že 

každý z nich bude možné použiť na jednotlivé typy povrchov a nečistôt za špeciických 

aplikačných podmienok ako je vlhčenie, doba predvlhčovania, spôsob nanesenia, doba 

pôsobenia, úprava ionomeniča pred použitím (napr. mletím) atď.
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8 ZoZNAM LiteRAtúRy, PRAMeňoV A 
PoUžitýcH SkRAtiek

8.1 LiteRAtúRA
 » PocHe, emanuel. Umělecké památky Čech. Praha: Academia, 1982. iSBN neuvedené.

 » SokA Náchod, fond: Vlastivědná knihovna Broumov, kV 431, sign. ii - e - 36, Heimatgeschicht-
liches von P. Romuald Schweidler und P. Alex Brzesnowsky.

 » HALL, James, Jan Royt a Allan PLZák. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: 
Mladá fronta, 1991. iSBN 80-204-0205-5.

 » MiLioNoVá, ivana. Restaurování nástěnné malby na čelní stěně vítězného oblouku v kostele sv. 
Víta v Zahrádce. Průzkum nástěnných maleb pomocí UV luminiscence. Diplomová práce. Univer-
zita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl 2017.

 » BoURSoVá, Sean. Možnost čištění povrchu nástěnných maleb pomocí iontomeničů. Litomyšl, 
2006. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování.

 » BoDANSký, Miroslav. Restaurování části maleb v kupoli baziliky Nanebevzetí Panny Marie na 
Svatém kopečku u Olomouce. Litomyšl, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta 
restaurování.

8.2 PRAMeNe

 » tišLoVá, Renata. Kaple Bolestné Panny Marie, Olivětín Chemicko-technologický průzkum ná-
stěnných maleb (Část I). 2017. Nepublikovaní dokument.

 » tišLoVá, Renata. Kaple Bolestné Pann y Marie , Olivětín Chemicko-technologický průzkum 
nástr opní malby (Část II). 2018. Nepublikovaní dokument.

 » WicHteRLoVá, Zuzana., toMANoVá, Anna. Interiérová malířská výzdoba kaple Bolestné 
Panny Marie v Broumově, Olivětín, květen‐červenec 2017. Nepublikovaní dokument.

(Uvedené pramene sú súčasťou príloh.)
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8.3 oNLiNe ZDRoJe
 » kaple Bolestné Panny Marie [Velká Ves u Broumova, katalogové číslo 1000130431], in: Národní 

památkový ústav: Památkový katalog [online]. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: http://www.pamatko-
vykatalog.cz

 » Soupis 45 (Broumov) – Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu brou-
movském. Napsal Ant. cechner. Praha 1930 [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.
academia.edu

 » ionex [online]. [cit. 2018-07-21]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/ionex

8.4 PoUžité SkRAtky
• ARNMS ‒ ateliér restaurování nástěnné malby a sgraita 

• atď. ‒ a tak ďalej

• apod. ‒ a podobne úSkP ‒ ústredný zoznam kultúrnych pamiatok

• cca ‒ približne 

• č. ‒ číslo

• FR ‒ Fakulta restaurovnání

• hm. ‒ hmotnostní zlomok 

• UPa ‒ Univerzita Pardubice 

• Mk čR ‒ Ministerstva kultúry českej republiky

• obr. ‒ obrázok

• t.j. ‒ to je
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9 PoUžité MAteRiáLy
Prekonsolidácia farebnej vrstvy

•  Medium for Consolidation ‒ vodná akrylátová disperzia (výrobca: Lascaux colous & 

restauro; Barbara Diethem AG)

Čistenie, odstraňovanie premaľby

• čistiaca huba Akapad z vulkanizovaného latexu (výrobca: Akachemie Albert 

Kauderer GmbH)

• uhličitan amónny (dodavatel: ing. Petr Švec - PeNtA s.r.o.)

• sklené vlákna rôznych hrúbok 

• čistiace štetce

Injektáž dutín

• Ledan TA1 – injektážna zmes z hydraulického chemicky stabilného spojiva s nízkym 
obsahom vodorozpustných solí, kremičitých prísad, bridlice, najjemnejšie rozomleté 
pucolány (výrobca: Tecno Edile Toscana)

• vápencová múčka ‒ hrubosť 0 ‒ 200µ

Tmelenie

• kopaný piesok – siaty piesok 0 ‒ 4mm 

• vápenný hydrát – naložený vo vode na vápennú kašu

Retušovanie

• arabská guma ‒ 2% (hm.) koncentrácia (distribútor: Kremer Pigmente GmbH & 

Co.KG)

• minerálne práškové pigmenty (distribútor: Kremer Pigmente GmbH & Co.KG)
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10 FotoGRAFická DokUMeNtáciA
 − obsah fotograickej dokumentácie

• Historické fotograie
• Stav pred reštaurovaním
• Prieskum a skúšky
• Postup reštaurátorských prác
• Sekvencie
• Stav po reštaurovaní



obr. 02 Pôdorys kaplnky. Zdroj: Soupis 45 (Broumov) – Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu 
broumovském. Napsal Ant. cechner. Praha 1930 [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.academia.edu. s.239. 

obr. 01 Detail mapy územného celku, kde číslo 99 značí kaplnku Bolestnej Panny Márie. Zdroj: kaple Bolestné Panny 
Marie [Velká Ves u Broumova, katalogové číslo 1000130431], in: Národní památkový ústav : Památkový katalog [online]. [cit. 
2018-03-03]. Dostupné z: https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/

• Historické fotograie
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obr. 03 Historická fotografia ešte so starou strechou pred rekonštrukciou v roku 2001, strom nachádzajúci sa pred kaplnkou 
sa v súčastnosti už nenachádza, ale nachádzajú sa tam stromy za kaplnkou. Zdroj: Soupis 45 (Broumov) – Soupis památek 

historických a uměleckých v politickém okresu broumovském. Napsal Ant. cechner. Praha 1930 [online]. [cit. 2018-03-10]. 
Dostupné z: http://www.academia.edu. s.239.



obr. 05 Pohlaď na severovýchodnú oltárnu stenu kaplnky. Na vrchu 
je zavesená drevená polychrómovaná polpostava Boha otca a pod ním sa 
nachádza drevený krucifix s drevenou polychrómovanou sochou Ježiša 
krista, ktorý bol privezený zo zrušeného broumovského kostola.

obr. 04 kaplnka fotená z prednej strany, na ktorej sú viditeľné poškodenia 
exteriéru a oblepovanie kaplnky prerastajúcou zeleňou.

• Stav pred reštaurovaním



obr. 07 interiér ľavej steny (západnej). Viditeľné poškodenie soklovej partie v dôsledku vysokého zasolenia 
muriva. Rohy kaplnky sú oblé so zakončením profilovanou rímsou. Pravá strana a soklová partia sú mierne 
zdegradované od vlhkosti.

obr. 06 kamenná tabuľa v pravej stene (východnej) kaplnky je čiastočne čítatelná. V tomto nápise sa zmieňuje 
zastavenie na olivetskej hore.



obr. 08 celkový pohľad na interiérovú výmaľbu kaplnky na jej klenbe pred reštaurovaním. 
centrálny motív tvorí figurálna výmaľba Nanebovstúpenie Ježiša krista. tento motív ohraničuje 
okrová iluzívna rímsa, od ktorej je až k soklovým partiám vymaľovaná iluzívna architektúra. Stav 
pred reštaurátorským prieskumom v roku 2017 a reštaurátorským zásahom.
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obr. 09 Pravú stranu môjho úseku vypĺňa figúra otočená chrbtom, dívajúca sa na Ježiša krista. Farebná vrstva 
premaľby z 19. storočia na drapérii postavy vykazuje nízku adhezivitu a práškovateje. Stav pred reštaurovaním.



obr. 12 Pohľad na samostatnú figúru Ježiša krista žehnajúci apoštolom pod 
ním. V mieste pravého kolena je otvor v klenbe, cez ktorú je vedené lano 
slúžiace pravdepodobne na zvonenie s hákom na konci. Premena (alterácia) 
pigmentov spôsobuje zašednutí povrch maľby, a tým potláča dojem  
z plasticity a detailné modelácie na figúre. Stav pred reštaurovaním.

obr. 11 Z ľavej kompozície figúr je v mojom úseku začlenená aj kľačiaca 
figúra, bez výrazného poškodenia premaľby z 19. storočia. Stav pred 
reštaurovaním.



obr. 14 Detail na figúre Ježiša krista. V ostrom bočnom nasvietení je možné pozorovať originálnu barokovú 
maľbu, ktorá je nanesená pastóznejšie na a pri nasvietení sa jej modelácia preukazuje. táto baroková maľba je o 
niečo väčšia ako premaľba z 19. storočia. Stav pred reštaurovaním.

obr. 13 Prieskum v ostrom bočnom nasvietení podporil rytú podkresbu, ktorá bola prevedená pred nanesením 
farebnej vrstvy. táto rytá podkresba nie vždy kopíruje barokovú maľbu a premaľba z 19. storočia sa tejto podkresby 
nedržala, hlavne v drapériách postáv. Rytá podkresba je detailnejšia v tvárach figúr. Ďalej je možné pozorovať 
denný diel, ten je viditeľný v úprave povrchu omietky, žltými šípkami je naznačení prechod denného dielu. Stav 
pred reštaurovaním.

• Prieskum a skúšky



obr. 16 chýbajúca omietková vrstva na klenbe. V jej strede sa nachádza otvor do podkrovia kaplnky, cez ktorý 
bola istená drevená plastika polpostavi Boha otca. Na chýbajúcej omietke je viditeľný nános farebnej vrstvy  
z premaľby. to preukazuje, že toto poškodenie bolo spôsobené ešte pred nanesením premaľby z 19. storočia. Stav  
v priebehu odstraňovania premaľby z 19. storočia.

obr. 15 ľavý spodný roh maľby poškodený zatekajúcou vodou zo strechy a následnou kondenzáciou. Stav pred 
reštaurovaním.



obr. 18 Pravá strana skupín figúr nasvietená UV svetlom. žlto-zelenú luminiscenciu vykazuje pridaný pigment 
zinkovej bieloby. táto luminiscencia nám preukázala detailnú umeleckú prácu hlavne v oblasti tváre a drapériách. 
Svetlejšie miesta s modrým odtieňom môže spôsobovať organické spojivo. Stav pred reštaurovaním.

obr. 17 Pravá strana skupín figúr nasvietená plošne denným svetlom. Potlačená plasticita premeneným pigmentom. 
Stav pred reštaurovaním.



obr. 20 UV žiarenie zdôrazňuje detailné prevedenie maľby a to pridaním zinkovej bieloby hlavne v svetlách. 
tá luminuje žlto-zelene. Svetlejšie miesta s modrým odtieňom môže spôsobovať organické spojivo. Stav pred 
reštaurovaním.

obr. 19 ľavá skupiny figúr v pravom dolnom rohu je viditeľná chýbajúca farebná vrstva baroka aj premaľby. 
Prevedenie detailov na maľbe je potlačené premenením pigmentov. Stav pred reštaurovaním. 



obr. 22 Použitý pigment zinkovej bieloby v UV žiarení dotvára chýbajúcu 
plasticitu. UV žiarenia hlavne zvýrazňuje svetlá použité pri modelácii. Stav 
pred reštaurovaním.

obr. 21 Výrazné premenenie pigmentov môžeme pozorovať v drapérii Ježiša 
krista a v lúčoch svetla vychádzajúcich spoza neho. Stav pred reštaurovaním.



obr. 24 Pásová sonda luminuje pod UV žiarením iným odrazom, čo môže 
spôsobovať vápenné spojivo. žlto-zelenú luniniscenciu spôsobuje pridaný pigment 
zinkovej bieloby. 

obr. 23 Detail nôh Ježiša krista a ruky apoštola v dennom svetle. Medzi 
nimi sa nachádza pásová sonda na barokovú farebnú vrstvu, ktorá ukazuje, že 
pôvodná veľkosť Ježiša krista na barokovej maľbe je o niečo väčšia.



obr. 26 UV žiarenie nám pomohlo odhaliť neodstránené miesta premaľby z 
19. storočia v pásovej sonde na barokovú farebnú vrstvu. 

obr. 25 tak ako na predošlých fotografiách pod denným nasvietením. Aj 
tu môžeme pozorovať potlačenú modeláciu vďaka premeneným pigmentom 
v detailoch tváre a drapériách figúr. Na fotografii sú viditeľné skúšky 
odstraňovania premaľby z 19. storočia, ktoré odhaľujú naružovelú farebnosť 
barokovej vrstvy.



obr. 28 Sadrový tmel v okolí praskliny je roztiahnutý na úsek maľby pravdepodobne pre upravenie povrchu pred 
nanesením premaľby z 19. storočia. Stav v priebehu odstraňovania premaľby z 19. storočia.

obr. 27 Použitie zábalu buničiny s vodou pri odstraňovaní premaľby z 19. storočia. 



obr. 30 Prekrytie iontomeniča Amberjet 4400 OH buničinou (papierové utierky), ktorá bola prevlhčovaná vodou v 15 
minútovom pôsobení. Stav v priebehu odstraňovania premaľby z 19. storočia.

obr. 29 Nanášanie iontomeniča Amberjet 4400 OH pomocou špachtle. Stav v priebehu odstraňovania premaľby z 19. 
storočia.



obr. 32 Skúška odstránenia premaľby z 19. storočia iontomeničom Amberjet 4400 OH v zábale z buničiny v 
15 minútovom pôsobení po dočistení vodou, kde pri tomto krátkom časovom intervale pôsobí iontomenič len na 
premaľbu a k poškodeniu barokovej farebnej vrstve nedochádza.

obr. 31 Skúška odstránenia premaľby z19. storočia iontomeničom Amberjet 4400 OH v zábale z celulózy v 15 
minútovom pôsobení0 pred dočistením vodou.



obr. 34 Farebné zakreslenie použitých prostriedkov pre mokré čistenie a odstraňovanie premaľby z 19. storočia. 
Porovnanie rôznych metód odstraňovania premaľby. Pôsobenie iontomeniča (modré zakreslenie) v buničine a 5 
hodinovom pôsobení spôsobil poškodenie v obidvoch farebných vrstvách.

obr. 33 V úseku neba, kde sa nachádzala červená vrstva na barokovej maľbe, použitie iontomeniča Amberjet 4400 
OH v zábale z buničiny v 5 hodinovom pôsobení, pôsobilo pridlho. tým začalo pôsobiť aj na barokovú farebnú 
vrstvu cez premaľbu z 19. storočia. Stav v priebehu odstraňovania premaľby z 19. storočia.



obr. 36 Priebeh odstraňovania premaľby z 19. storočia. Začiatok odstraňovania premaľby je v miestach neba, kde 
premaľba vykazovala menšiu adhezivitu k podkladu a tento úsek bol prevažne umytý vodou a dočistený skalpelom.

obr. 35 Detail miesta odstraňovanie premaľby z 19. storočia. V strede fotografie je na barokovej maľbe šedý zákal, 
ktorý bolo možné len redukovať.

• Postup reštaurátorských prác



obr. 38 Hlava Ježiša krista po odstránení premaľby z 19. storočia. .S lokálnym poškodením povrchovej chýbajúcej 
barokovej farebnej vrstvy.

obr. 37 odstraňovanie premaľby z 19. storočia vodou je doplnené lokálnym dočistením pomocou uhličitanu 
amónneho. Postup odstraňovania premaľby je od neba smerom k figúre Ježiša krista. štruktúra barokovej maľby 
pod premaľbou nám napovedala, kde by sa mohla baroková maľba figúry nachádzať



obr. 40 kontrolné nasvietenie pod UV žiarením pre zistenie pozostatkov 
farebnej vrstvy premaľby z 19. storočia. žlto-zelená luminiscencia značí 
pozostatok premaľby (prímes zinkovej bieloby).

obr. 39 celkový pohľad v priebehu odstraňovania premaľby z 19. storočia. 



obr. 42 Poškodenie v okolí hlavy Ježiša krista pri dočisťovaní barokovej 
vrstvy vodou a nosiča z buničiny. Poškodenie v tvorbe máp zapríčinené vyšším 
prevlhčením vodou pred aplikáciou zábalu a tým predĺženie jeho pôsobenia na 
dané miesto.

o
br. 41 
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etail posunu ruky v barokovej m
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aľbe z 19. storočia v priebehu odstraňovania prem

aľby.



obr. 44 Fotografia spravená v priebehu odstraňovania premaľby z 19. 
storočia. Viditeľný je posun nôh Ježiša krista. A sadrový tmel v okolí otvoru, 
cez ktorý je vedené lano až do podkrovia kaplnky.

obr. 43 Denní diel v ostrom bočnom nasvietení, kde je možné pozorovať 
prípravnú vrstvu omietky pre pravdepodobne ďalšiu postavu (pravdepodobne 
chýbajúca Panna Mária) naznačenou siluetou, ktorá prekrýva ruku figúry  
v pravo. Stav po odstránení premaľby z 19. storočia.



obr. 46 Priebeh odstraňovania premaľby z 19. storočia. Na tvári figúry a drapérii. táto figúra niesla najväčšie 
povrchové straty barokovej farebnej vrstvy. V ľavom hornom rohu fotografie je štítok so značením miesta odberu 
vzorky pre chemicko-technologickú analýzu, ktorá daný fragment farebnej vrstvy preukázala na dodatočnú farebnú 
úpravu (premaľbu) medzi barokovou maľbou a premaľbou z konca 19. storočia.

obr. 45 Priebeh odstraňovania premaľby z 19. storočia. Na ľavej skupine figúr. tvárové časti sú odstránené len 
čiastočne. tmavé plochy sú z farebnej vrstvy z 19. storočia a svetlé časti drapérii sú po hrubom odstránení premaľby. 



obr. 47 celkový pohľad na nástropnu maľbu po odstránení premaľby z 19. storočia a 
druhotných vrstiev.



obr. 49 Priebeh tmelenia praskliny v úseku kolena na ľavej spodnej figúry v ľavej skupine figúr. Stav po odstránení 
premaľby z 19. storočia.

obr. 48 trhlina v spodnom úseku maľby tiahnúca sa od pravého okna až k nike. Prevlhčené miesto v pravej polovici 
fotografie v okolí trhliny spôsobené injektážou po zaschnutí vytvorilo mierne ohraničenie (mapu). Stav po odstránení 
premaľby z 19. storočia.

• Sekvencie



obr. 51 Priebeh retušovania/rekonštrukcie červeného plášťa podľa dochovaných línií viditeľných po navlhčení povrchu 
maľby. 

obr. 50 odstránený tmel sádrového typu a nahradený vápenno pieskovým tmelom, povrchovo upraveným pomocou 
filcovania. Stav po odstránení premaľby z 19. storočia.



obr. 53 Detail drapérie v priebehu odstraňovania premaľby z 19. storočia. Viditeľný rozdiel vo farebnosti, drapéria 
z premaľby nekopíruje pôvodnú barokovú drapériu.

obr. 52 Detail drapérie pred odstránením premaľby z 19. storočia. 



obr. 55 Detail drapérie po retušovaní. Drapéria je o poznanie menšia ako premaľba z 19. storočia.

obr. 54 Detail drapérie po čiastočnom odstránení premaľby z 19. storočia. 



obr. 57 Detail figúry z pravej skupiny figúr. V priebehu odstraňovania premaľby z 19. storočia. Viditeľný posun 
rúk v etapách malieb. Povrch zelenej drapérie bol umytý vodou a následne dočistený uhličitanom amónnym.

obr. 56 Detail figúry z pravej skupiny figúr. Pred odstránením premaľby z 19. storočia. Povrch zelenej drapérie 
bol čiastočne spráškovatení.



obr. 59 Detail figúry z pravej skupiny figúr po retušovaní a čiastočnej rekonštrukcii plášťa v pravom dolnom rohu figúry.

obr. 58 Detail figúry z pravej skupiny figúr. Po odstránení premaľby z 19. storočia. Povrch drapérie stratil 
plasticitu. čiastočne ľavú stranu figúry kryje šedý zákal.



obr. 61 Stav po retušovaní Ježiša krista a žltých lúčov.obr. 60 Stav po odstránení premaľby z 19. storočia a pred retušovaním Ježiša 
krista.

• Stav po reštaurovaní



obr. 63 Stav po retušovaní a rekonštrukcii zelenej drapérie, červeného plášťa 
postavy a neba za figúrou.

obr. 62 Stav po odstránení premaľby z 19. storočia a pred retušovaním a 
rekonštrukciou zelenej drapérie a červeného plášťa postavy.



obr. 65 Stav po retušovaní polpostavy v ľavej skupine a časť kľačiacej postavy 
v zelenom a neba.

obr. 64 Stav po odstránení premaľby z 19. storočia. 



obr. 67 Stav po retušovaní. Pohľad na centrálnu figúru Ježiša krista a lúčov, 
ktoré ho obklopujú.

obr. 66 Stav po odstránení premaľby z 19. storočia. Pohľad na centrálnu figúru 
Ježiša krista a lúčov, ktoré ho obklopujú.



obr. 69 Stav po retušovaní. Retušovaná bola aj iluzívna rímsa, ktorá sa odvíjala 
prevažne od rytej kresby a dochovaných farebných fragmentov barokovej maľby.

obr. 68 Stav po odstránení premaľby z 19. storočia. Pohľad na ľavú polovicu 
figúr z pravej skupiny. Na tomto obrázku je možné pozorovať poškodenia, akými 
sú praskliny čiastočná a úplná strata barokovej farebnej vrstvy.



obr. 71 Stav po retušovaní a rekonštrukcii zelenej drapérie a červeného 
plášťa presahujúceho do neba. Zjednotenie prebehlo taktiež v oblasti neba.

obr. 70 Stav po odstránení premaľby z 19. storočia. otvor v pravom hornom 
rohu slúžil pravdepodobne k zaveseniu holubice. 



obr. 72 Stav pred reštaurátorským zásahom. ide o figurálnu skupinu šiestich postáv na ľavej polovici nástropnej maľby. 
Viditeľné poškodenia premaľby ako aj neodborný zásah čistenia povrchu premaľby na ľavej skupine figúr, jedná sa o lokálne 
miesto v spodnej polovici svetlomodrej kľačiacej postavy 



obr. 74 Stav po retušovaní. 

obr. 73 Stav po odstránení premaľby z 19. storočia. V ľavo od figúr je viditeľné poškodenie v podobe prasklín v omietkovej 
vrstve, ktoré vedie od okna k dverám. 



obr. 75 Stav pred reštaurátorským zásahom. ide o figurálnu skupinu piatich postáv na pravej polovici nástropnej maľby. 
Prasklina v spodnej časti obrázka vedie od okna k nike, v ktorej je zasadený polychrómovaný kamenný reliéf.



obr. 77 Stav po retušovaní. 

obr. 76 Stav po odstránení premaľby z 19. storočia. Lokálne redukovanie sivého zákalu v oblasti neba a v ľavom hornom 
rohu obrázka. 



obr. 78 Stav pred reštaurátorským zásahom. Horná polovica nástropnej maľby. Na tomto obrázku je viditeľné najväčšie 
poškodenie puchierovatením, ktoré sa nachádzalo práve v oblasti neba. Ježiš kristus ako centrálna figúra na nástropnej maľbe 
vdaka alterácii pigmentov pôsobí tmavo a nevýrazne a s pozadím skoro splýva.



obr. 80 Stav po retušovaní. Horná polovica nástropnej maľby. 

obr. 79 Stav po odstránení premaľby z 19. storočia. Horná polovica nástropnej maľby. Po odstránení premaľby je centrálna 
postava Ježiša krista omnoho výraznejšia a celkovo pôsobí živším dojmom, spolu s pozadím.



obr. 81 Stav v priebehu odstraňovania premaľby z 19. storočia. Spodná polovica nástennej maľby. Neodstránená premaľba 
zeme pod figúrami je z dôvodu, že na tomto mieste sa nachádzala polychrómovaná drevená plastika polpostavy Boha otca. 
Až po jeho zvesení bolo možné sa pustiť do odstránenia premaľby a fotodokumentácii tejto časti.



obr. 83 Stav po retušovaní. Spodná polovica nástennej maľby.

obr. 82 Stav po odstránení premaľby z 19. storočia. Spodná polovica nástennej maľby.



obr. 84 Stav po retušovaní. celkový pohľad na nástropnú maľbu 
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obr. 85 Grafický zákres – stav premaľby pred odstránením.

11 GRAFická DokUMeNtáciA
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obr. 86 Grafický zákres – stav premaľby pred odstránením, vlastný úsek.
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obr. 87 Grafický zákres – zásahy v priebehu reštaurovania.
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obr. 88 Grafický zákres – zásahy v priebehu reštaurovania, vlastný úsek.
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obr. 89 Grafický zákres – stav barokovej reštaurovanej vrstvy.
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obr. 90 Grafický zákres – stav barokovej reštaurovanej vrstvy, na vlastnom úseku.
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obr. 91 Grafický zákres – denné diely so značením prechodu omietky, prerušované čiary značia pravdepodobný diel omietky.
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7) Purolite A 500
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9) Amberjet 4400 OH
10) Amberlite IRC86
11) IMAC HP336
12) Amberjet 1000H
13) Amberlit IRA96
14) Amberjet 4500OH
15) IMAC HP555






















































































































































































	1	Základné údaje 
	1.1	Lokalizácia pamiatky
	1.2	Údaje o pamiatke
	1.3	Údaje o zásahu
	1.4	Údaje o dokumentácií

	2	Úvod
	3	Prieskum diela
	3.1	Umelecko-historický prieskum 
	3.1.1	Popis objektu 
	3.1.2	Popis diela pred odkrytím 
	3.1.3	Popis diela po odkrytí
	3.1.4	Stručná história objektu a diela
	3.1.5	Predchádzajúce reštaurátorské zásahy a prieskumy

	3.2	Reštaurátorský prieskum
	3.2.1	Vizuálny Prieskum v rozptýlenom dennom svetle
	3.2.2	Vizuálny Prieskum v ostrom bočnom nasvietení 
	3.2.3	Vizuálny Prieskum pod UV žiarením 
	3.2.4	Prieskum poklepom

	3.3	Prírodovedný (chemicko-technologický) prieskum
	3.3.1	Konkrétne ciele prieskumu
	3.3.2	Výsledky prírodovedného prieskumu 

	3.4	Komplexné vyhodnotenie prieskumu

	4	Skúšky technológií a materiálov
	4.1	Skúšky čistenia
	4.2	Rozšírená časť (teoretická) ‒ iontomeniče (ionex)
	4.2.1	Základne vlastnosti a ich rozdelenie
	4.2.2	Dostupné iontomeniče
	4.2.3	Prehľad Vybrané iontomeniče


	5	Návrh reštaurátorského zákroku
	5.1	Koncepcia reštaurovania
	5.2	Návrh postupu reštaurátorských prác

	6	Dokumentácia reštaurátorského zásahu
	6.1	Postup reštaurátorských prác 
	6.2	Odstraňovanie premaľby z 19. storočia a dočisťovanie farebnej vrstvy
	6.3	Odstraňovanie druhotných tmelov
	6.4	Injektáž dutín a trhlín
	6.5	Tmelenie
	6.6	Celoplošná fixáž farebnej vrstvy
	6.7	Retuše 
	6.8	Doporučený režim pamiatky (pokyny pre údržbu)
	6.9	Nové zistenia o diele

	7	Záver
	8	Zoznam literatúry, prameňov a použitých skratiek
	8.1	Literatúra
	8.2	Pramene
	8.3	Online zdroje
	8.4	Použité skratky

	9	Použité materiály
	10	Fotografická dokumentácia
	11	Grafická dokumentácia
	12	Prílohy

