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I. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá restaurováním několika malířských děl na papírové podložce 

či jejich určených částech. Práce sestává z přiložených podrobných restaurátorských 

dokumentací, které popisují stav a typologii restaurovaných děl, v hlavní části pak samotný 

restaurátorský postup provedených prací, použitých materiálů a technik. Každá dokumentace je 

doplněna o několik příloh, jako je provedený chemicko-technologický průzkum či rozsáhlá 

obrazová příloha. Cílem práce bylo zamezit další degradaci vybraných děl a navrátit jim jejich 

estetické hodnoty. 

 Konkrétně se jedná o restaurování několika prvků ze souboru Dětenického betlému, 

který mezi lety 1891–1915 vytvořil Vincenc Novotný. Práce na rozsáhlém souboru 

mechanického betlému probíhaly v Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru Fakulty 

restaurování Univerzity Pardubice v rozmezí několika let. Přiložená dokumentace popisuje 

opravy na pěti figurkách a jejich částech s dřevěnou konstrukcí, doplněnou o papírmašé, rovněž 

část plastického terénu vyrobeného z vrstvené papírmašé. 

 Dalšími restaurovanými objekty jsou temperová či kvašová malba Ukamenování sv. 

Štěpána jáhna, která byla nalezena v kapli Panny Marie v Prackově a je součástí souboru asi 

72 analogických děl, které jsou nyní v majetku Fakulty restaurování a tempera s názvem Sursum 

corda od Václava Hradeckého. Dílo Sursum corda bylo restaurováno ve spolupráci s Bc. Klárou 

Schmidtovou. V zadání bakalářské práce a registru sbírek Muzea umění v Olomouci je dílo 

uvedeno jako olejomalba, během restaurování však došlo k zjištění, že se jedná o malbu vodou 

rozpustnou, proto je níže popisováno technikou tempery. Restaurátorská dokumentace o dílu 

Sursum corda je doplněna o rozšířenou kapitolu o autorovi a historii díla. 

 Posledním z restaurovaných objektů je Návrh k fresce od Jana Preislera, provedený 

suchým pastelem ze sbírky Městské galerie v Litomyšli. Na tomto díle byl oproti výše zmíněným 

proveden pouze částečný restaurátorský zásah. V případě Dětenického betlému a dvou 

temperových maleb se jednalo o restaurátorský zásah komplexní. 

 Každá ze čtyř dokumentací má svůj vlastní obsah, který slouží pro lepší orientaci. Na 

konci každé dokumentace se nachází vztahující se seznam použité literatury a přílohy. Za 

dokumentacemi je na konci práce umístěn závěr a seznam zkratek. 
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II. Restaurátorská dokumentace Prvky ze souboru Dětenického 

betlému, V. Novotný 

 

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE 
 

Vincenc Novotný 

Prvky ze souboru Dětenického betlému 

 

 

 

Litomyšl 

2018 

 

Vedoucí práce: Mgr. art. Luboš Machačko, vedoucí Ateliéru restaurování uměleckých děl na 

papíru a souvisejících materiálech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice 

Restaurovala: Veronika Klimszová, studující IV. ročník Ateliéru restaurování uměleckých děl 

na papíru a souvisejících materiálech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice  



 11 

Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 3 

Místo uložení dokumentace:   

1. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování 

2. Soukromý archiv Miluše Volákové 

3. Soukromý archiv Veroniky Klimszové 

 

© Dokumentace jako dílo vědecké a literární je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. 

o Právu autorském (v úplném znění dodatků Autorský zákon podle č. 398/2006 Sb.) s tím, že 

právo k užití dokumentace má majitel díla.  

 

Dokumentaci vypracovala: Veronika Klimszová, studující FR UPa 

 

  



 12 

Prohlašujeme, že jsme použili při restaurování pouze materiálů a postupů uvedených v této 

restaurátorské dokumentaci. Nejsme si vědomi nových zjištění a skutečností na restaurovaných 

částech díla, které by nebyly uvedeny v této dokumentaci. 

Prohlašujeme, že restaurátorský zásah byl proveden v mezích určených zadáním. 

 

V Litomyšli dne 8. srpna 2018 

 

 

Restaurovala: Veronika Klimszová, studující FR UPa 

 

__________________________________________ 

 

Vedoucí práce: Mgr. art. Luboš Machačko, vedoucí ARUDP FR UPa 

 

__________________________________________ 

  



 13 

Obsah 

1. Úvod  ................................................................................................................................ 15 

2. Popis díla ............................................................................................................................ 16 

2.1 Typologický popis díla ............................................................................. 16 

2.1.1 Hudec s dudami ........................................................................................ 17 

2.1.2 Hudec s píšťalou ....................................................................................... 17 

2.1.3 Ježíšek s dřevěnými jesličkami a drapériemi............................................ 17 

2.1.4 Ponocný – hlásný ...................................................................................... 18 

2.1.5 „Štípák“ .................................................................................................... 18 

2.1.6 Terén T26 ................................................................................................. 18 

2.2 Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací ........................... 19 

2.2.1 Figurky Hudec s dudami, Hudec s píšťalou, „Štípák“ a dva kusy drapérií 

z dřevěných jeslí ....................................................................................... 19 

2.2.2 Figurky Ježíšek s dřevěnými jesličkami a Ponocný – hlásný ................... 20 

2.2.3 Terén T26 ................................................................................................. 20 

3. Nálezová (průzkumová) zpráva ......................................................................................... 21 

3.1 Neinvazivní metody průzkumu ................................................................ 21 

3.1.1 Průzkum v denním rozptýleném světle .................................................... 21 

3.1.2 Průzkum v ultrafialovém záření ............................................................... 21 

3.1.3 Průzkum v rentgenovém záření ................................................................ 21 

3.2 Invazivní metody průzkumu ..................................................................... 21 

3.2.1 Zkoušky rozpustnosti lakových a barevných vrstev ................................. 21 

3.2.2 Měření hodnot pH ..................................................................................... 22 

3.2.3 Chemicko-technologický průzkum........................................................... 22 

4. Vyhodnocení průzkumu ..................................................................................................... 23 

5. Restaurátorský záměr ......................................................................................................... 25 

6. Postup restaurátorských prací............................................................................................. 26 

6.1 Prekonsolidace polychromie a papírmašé ................................................ 26 

6.2 Mechanické a mokré čištění ..................................................................... 26 

6.3 Odstranění lakových vrstev a retuší.......................................................... 26 

6.4 Ošetření dřevěných částí ........................................................................... 27 

6.5 Ošetření a výměna kovových částí ........................................................... 27 

6.6 Lokální vlhčení a tvarování Terénu T26 .................................................. 27 

6.7 Lepení uvolněných částí ........................................................................... 27 

6.8 Doplnění chybějících částí........................................................................ 27 



 14 

6.9 Tmelení defektů a chybějících míst .......................................................... 27 

6.10 Separační vrstva před retuší ...................................................................... 28 

6.11 Napodobivé retuše .................................................................................... 28 

6.12 Závěrečný lak ........................................................................................... 28 

7. Seznam použitých materiálů, přístrojů a chemikálií .......................................................... 29 

7.1 Přístroje ..................................................................................................... 29 

7.2 Použité materiály ...................................................................................... 29 

7.3 Pomocné materiály ................................................................................... 29 

7.4 Použité chemikálie .................................................................................... 30 

8. Podmínky a způsob uložení................................................................................................ 30 

9. Seznam literatury a zdrojů.................................................................................................. 31 

10. Seznam příloh ..................................................................................................................... 31 

11. Příloha 1 – Tabulková příloha ............................................................................................ 32 

12. Příloha 2 – Chemicko-technologický průzkum .................................................................. 36 

 

Počet stran dokumentace: 66 

Počet stran textu: 22 (bez příloh) 

Počet stran příloh: 44 

Počet stran tabulkové přílohy: 4 

Počet stran obrazové přílohy: 31 

 

  



 15 

1. Úvod 

Předmět restaurování:  

Prvky ze souboru Dětenického betlému – čtyři pohyblivé figurky (Hudec s dudami, Hudec 

s píšťalou, Ponocný – hlásný, „Štípák“), statická figurka Ježíška s dřevěnými jesličkami 

a drapériemi a Terén T26  

Autor:  

Vincenc (Čeněk) Novotný (28. 9. 1845 – 20. 7. 1928)  

Doba vzniku:  

1891–1915 

Technika a materiál:  

Kombinovaná: figurky – dřevěná konstrukce s kovovými prvky, papírmašé, barevná 

polychromie; terén T26 – lepenka, papírmašé, dřevěné laťky a kolíky z měkkého dřeva, 

kovové prvky, barevný nátěr 

Rozměry:  

Hudec s dudami (210 x 80 x 70) mm, Hudec s píšťalou (185 x 70 x 45) mm, Ježíšek 

(70 x 32 x 22) mm, Ponocný (180 x 65 x 70) mm, „Štípák“ (200 x 55 x 83) mm, Terén 

T26 (480 x 360 x 65) mm (viz kapitola Typologický popis díla) 

Objednatel a majitel: 

          Miluše Voláková, rozená Novotná, 507 24 Dětenice 24    

Zhotovitel:  

Univerzita Pardubice, Veřejná škola, zal. podle zák. č. 111/1998 Sb., sídlo Studentská 95, 

532 10 Pardubice, zastoupená Mgr. Radomírem Slovikem, děkanem FR, Jiráskova 3, 

570 01 Litomyšl 

Vedoucí práce:  

Mgr. art. Luboš Machačko, vedoucí ARUDP FR UPa 

Spolupráce: 

          Josef Čoban, akad. mal. a restaurátor, ARUDP FR UPa 

Restaurovala:  

Veronika Klimszová, studující FR UPa  

Datum započetí a ukončení restaurování:  

3. 10. 2017 – 30. 6. 2018  
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2. Popis díla 

2.1 Typologický popis díla 

Předmětem restaurování jsou vybrané části z Dětenického betlému,1 jehož vznik se datuje 

mezi leta 1891–1914. Autorství je připisováno Vincenci Novotnému (28. 9. 1845 – 20. 7. 1928), 

rodáku z Dětenic. Jedná se o jednu statickou a čtyři pohyblivé figurky s polychromií na povrchu 

papírmašé a dřevěnou vnitřní konstrukcí, pak část malovaného plastického terénu vytvarovaného 

z vrstvené papírové lepenky, papírmašé a pomocných dřevěných armatur.   

Celý soubor Dětenického betlému je instalován na třípatrové stupňovité dřevěné 

konstrukci. Složitá mechanika je poháněna elektromotorem umožňující tak všem trojrozměrným 

polychromovaným figurkám vykonávat pro ně specifický pohyb. Převody a mechanika zajišťují 

pohyb i pro některé z papírových siluetových částí a provoz hrací skříňky s malými varhanami. 

Konstrukce je rozdělena na dvě přibližně stejně velké hlavní částí (pravou a levou), které                         

ve spoji svírají tupý úhel cca 270°. 

Převážnou část souboru betlému tvoří papírové kulisy města, krajiny a papírové siluety 

figur, zvířat a vegetace. Soubor obsahuje krom výše uvedených pěti polychromovaných figurek 

dalších 15 vyrobených obdobným způsobem, dále také navazující analogické části plastického 

terénu. Na těchto částech Dětenického betlému byly v ARUDP FR UPa v rozmezí let 2014–2018 

rovněž provedeny restaurátorské práce, a to v rámci seminárních úkolů studentů ARUDP, 

převážně však v rámci bakalářských prací Barbory Coufalové,2 Petry Domčíkové3 a Kateřiny 

Svobodové.4 Restaurováním části ze skupiny pohyblivých a polychromovaných figurek 

s papírmašé se jako první zabýval v rámci studijního pobytu Erasmus+ student z Chorvatska 

Vatroslav Čižmek,5, a proto byl při restaurování výše uvedených předmětů respektovaný 

schválený postup restaurátorských prací z let 2014–2016. 

                                                
1 Obnovujeme betlém z 19. století [online]. [Cit. 23. 5. 2018]. Dostupné z: https://www.detenickybetlem.cz/. 
2 COUFALOVÁ, Barbora. Restaurování vybraných papírových malovaných, kolorovaných a tištěných částí 
Dětenického betlému. Litomyšl, 2005. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. 
Vedoucí práce Josef Čoban. 
3 DOMČÍKOVÁ, Petra. Restaurování vybraných papírových malovaných, kolorovaných a tištěných částí 
Dětenického betlému. Litomyšl, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. 
Vedoucí práce Josef Čoban. 
4 Bakalářskou práci nedokončila. 
5 ČIŽMEK, Vatroslav. Restaurátorská dokumentace, Figure of bellman, part of nativity of Christ scene 
[Dětenický betlém]. Litomyšl, 2016. Restaurátorská dokumentace. Univerzita Pardubice, Fakulta 
restaurování. Vedoucí práce Josef Čoban. 
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2.1.1 Hudec s dudami 

Maximální rozměry figurky jsou: výška 210 mm, šířka 80 mm, hloubka 70 mm. Hudebník 

s hnědými vlasy je oblečen do zelené košile, okrových kalhot, černých kotníkových bot 

a šedohnědého klobouku, který byl vyroben samostatně z papímašé a následně připevněn 

k dřevěné figurce. Hudebník oběma rukama svírá nástroj při hře, měch je sevřen pod levou paží. 

Pohyb je zde umožněn v kyčli a koleni pravé nohy. Pomocné konstrukční kovové prvky se 

nacházejí na spodních stranách obou bot v místě pat.  

2.1.2 Hudec s píšťalou 

Maximální rozměry figurky jsou: výška 185 mm, šířka 70 mm, hloubka 45 mm. Hudebník 

s hnědými vlasy je oblečen do modré košile, okrových kalhot, černých kotníkových bot 

a šedohnědého klobouku, který byl vyroben samostatně, stejně jako v případě Hudce s dudami. 

Figurka je vyřezaná ze dřeva i s podstavcem nepravidelného tvaru a hnědozelené barvy, který jí 

zajišťuje stabilitu. Do podstavce jsou vyřezány otvory, které umožňují figurku nainstalovat                    

na kovové trny, zapuštěné ve dřevěné konstrukci betlému. Hudebník oběma rukama drží píšťalu, 

pohyb je zde vykonáván v ramenech. Pomocný konstrukční kovový prvek vystupuje ze zadní 

strany u levého ramene.  

2.1.3 Ježíšek s dřevěnými jesličkami a drapériemi 

Maximální rozměry figurky Ježíška jsou: výška 70 mm, šířka 32 mm, hloubka 22 mm.                

Na této figurce byly již započaté restaurátorské práce.6 Ježíšek má světle hnědé vlasy, 

pozvednuté paže a je v bílé zavinovačce s namalovanou modrou stužkou.  

Ježíšek je v prostorové kulise Svaté chýše v souboru betléma uložen v dřevěných 

jesličkách na růžové drapérii, přikrytý menší bílou drapérií. Oba dva kusy drapérie jsou 

zhotovené z papírmašé, stejně jako části oděvu všech polychromovaných figurek. Mají 

nepravidelný tvar – růžová drapérie kopíruje horní okraje jesliček, přes které visí svisle dolů, 

zatímco menší drapérie kopíruje tvar Ježíškova tělíčka. Maximální rozměry růžové drapérie jsou 

šířka 115 mm, výška 40 mm a hloubka 75 mm, menší bílé drapérie šířka 60 mm, výška 30 mm 

a hloubka 55 mm. Oba objekty jsou pokryty barevnou vrstvou pouze z vrchní pohledové části.  

                                                
6 Viz ČIŽMEK (pozn. 5). 



 18 

2.1.4 Ponocný – hlásný 

Maximální rozměry figurky jsou: výška 180 mm, šířka 65 mm, hloubka 70 mm. Na této 

figurce byly již započaté restaurátorské práce.7 Ponocný s hnědými vlasy a vousy je oblečen do 

zelenomodré košile, okrového pláště, černých kalhot a bot a hnědozeleného klobouku. Figurka 

je pomocí dřevěných kolíčků připevněna k dřevěnému podstavci nepravidelného tvaru a černé 

barvy, který jí zajišťuje stabilitu. Do podstavce jsou vyřezány otvory, které umožňují figurku 

nainstalovat do hlásky zcela nahoře vpravo na pravé straně souboru betléma. Ponocný pravou 

rukou svírá trubku a pohyb paže je vykonáván v rameni. V podpaží hlásného je otvor, který 

slouží k instalaci do souboru a k umožnění pohybu paže. Levá ruka je nehybná, svírá ve svislé 

poloze kopí, které je ve své spodní části připevněno hřebíčkem k podstavci.  

2.1.5 „Štípák“ 

Maximální rozměry figurky jsou: výška 200 mm, šířka 55 mm, hloubka 83 mm. Štípač 

dříví s hnědými vlasy je oblečen do bílé košile, okrových kalhot, černých vysokých bot 

a hnědého klobouku. Pravou rukou svírá sekeru ze dvou dřevěných částí (hlava, topůrko), pohyb 

je zde vykonáván v lokti. V topůrku je malý otvor pro pomocný konstrukční prvek. Dřevěný 

základ figurky je vyřezán i s pomocnými kolíčky pod chodidly, které umožní figurku 

nainstalovat na vodorovnou konstrukci betlému. Součástí souboru je i dřevěný špalek, jehož 

rozměry jsou výška 110 mm a průměr je 55 mm. Špalek je vyroben pravděpodobně 

z jehličnatého dřeva. Do jeho spodní části byl vložen dřevěný kolíček sloužící k instalaci.                        

Na vrcholu špalku je připevněn kus rozštípnutého polínka. 

2.1.6 Terén T26 

Maximální rozměry terénu jsou: výška 480 mm, šířka 360 mm, hloubka 65 mm. Část 

terénu Dětenického betlému je vytvořena z dřevité lepenky vyšší gramáže, která je při horním 

a pravém okraji stabilizovaná dřevěnými laťkami. Na vrchní pohledové části je terén dotvořený 

z papírmašé a kolorováný v odstínech zelené. Další tenká dřevěná laťka k podpoře papírového 

reliéfu na rubu se nachází v horizontální poloze uprostřed terénu. K fixování papírmašé na 

dřevěné konstrukce, laťky i mezi jednotlivými díly terénu byly původně použity železné hřebíky 

a pravděpodobně klih. Na papírovém reliéfu je rovněž přilepeno 11 krátkých dřevěných kolíků 

– pařízků, sloužících jako podstavce pro papírové siluety (stromy, zvířata). Na povrch papíru 

nebo do barvy byl patrně přidán písek či jiný jemnozrnný materiál, který imituje skalnatý 

a travnatý povrch terénu. Barvou je pokryt nejen papír, ale také podkladová lepenka, částečně 

                                                
7 Viz ČIŽMEK (pozn. 5). 
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i pohledová část laťky a pařízky. V dolní části lepenky jsou vyřezány dva nepravidelné otvory, 

které umožňují následné nainstalování na vodorovné dřevěné konstrukce betléma. V levém 

horním rohu je z přední části nalepen papírový štítek s číslem „26“. 

2.2 Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací 

2.2.1 Figurky Hudec s dudami, Hudec s píšťalou, „Štípák“ a dva kusy drapérií 

z dřevěných jeslí 

    Figurky a jejich doplňky byly značně mechanicky poškozeny, jejich polychromie byla 

na mnoha místech destruovaná odřením a v některých případech polychromie chyběla zcela 

i s křídovým podkladem. Na těchto poškozených místech bylo možné pozorovat charakter 

obnažené dřevořezby. Všechny figurky byly pokryté prachovým depozitem a zbytky zežloutlého 

laku. Ten se nacházel převážně ve špatně dostupných místech – především v záhybech drapérií. 

Kovové prvky byly pokryty vrstvou korozních produktů železa. 

Největší poškození a ztrátu barevné vrstvy i s podkladem vykazovala figurka „Štípáka“, 

a to převážně v horní části těla – v místech kolem krku, na košili a pravé ruce. Figurce rovněž 

zcela chybělo chodidlo levé nohy, které bylo původně vymodelováno pomocí papírové masy. 

Na místě tak došlo k obnažení dřevěná konstrukce. Dřevěný špalek, patřící této figurce, byl                     

na několika místech poškozen výletovými otvory dřevokazného hmyzu o průměru 1–3 mm. 

Na zádech, levé ruce a měchu Hudce s dudami se nacházely tmely a retuše zelené a hnědé 

barvy, pocházející z předešlých oprav. Lepený spoj mezi levou dlaní a píšťalou byl uvolněný, 

stejně tak spoj mezi kloboukem a hlavou Hudce s píšťalou.  

V místech poškození barevných vrstev polychromie bylo možné pozorovat předchozí 

vrstvy, které byly u jednotlivých částí figurek identifikované a popsané v tabulkách 1–5, a to                    

od pravděpodobně nejstarší po nejmladší (viz Příloha 1 – Tabulková příloha). Na bradě Hudce 

s dudami byly dochované fragmenty původních vousů. Dalším příkladem autorské přemalby je 

současná podoba modré košile Hudce s píšťalou, která nekopíruje původní modelaci této části 

ošacení, a to v místě výstřihu košile. 

Obdobně jako na figurce „Štípáka“ byla na celé ploše značně poškozena i polychromie 

dvou kusů drapérií z dřevěných jeslí, mezi nimiž je v jesličkách ve Svaté chýši uložen Ježíšek. 

Na obou částech z papírmašé se nachází zbytky lepidla. V důsledku ztráty polychromie byl 

na poškozeném místě menší bílé přikrývky nalezen fragment zlacení.    
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2.2.2 Figurky Ježíšek s dřevěnými jesličkami a Ponocný – hlásný 

Na těchto figurkách byly již v ARUDP FR UPa provedeny restaurátorské práce: čištění, 

konsolidace barevné vrstvy, snímání zbytku lakové vrstvy, tmelení a retuš.8 I přes tuto skutečnost 

bylo přistoupeno k revizím nedůsledně provedených oprav, protože na povrchu figurek se stále 

nacházely zbytky původního ztmavlého laku. Provedené tmely a retuše nebyly dokončeny. 

Lepený spoj mezi podstavcem a nohama dřevěných jesliček byl ve dvou ze čtyř případů 

uvolněný. 

Obě figurky byly znehodnoceny ztrátami hmoty. V případě figurky Ježíška se jednalo                

o chybějící kus pravé paže s ručičkou. Právě v místě zlomu bylo možné pozorovat strukturu 

hmoty papírmašé a je zřejmé, že ručičkou původně vedl pomocný konstrukční drátek (může se 

ale jednat o druhotný zásah). U figurky Ponocného došlo ke ztrátě v místě pravého chodila 

(boty). 

2.2.3 Terén T26 

     Reliéf byl na celé ploše pokrytý prachovým depozitem a na jeho přední pohledovou 

stranu byla aplikována lesklá laková vrstva, která výrazně ztmavla a zežloutla, což bylo zjevné 

při porovnání s plochami, na kterých se lak nenacházel. Nepřiměřené množství nepravidelně 

naneseného laku vytvořilo na některých místech „stékance“. I v případě terénu došlo v důsledku 

sesychání k deformacím a změně v pnutí papírmašé. Lepenka na zadní straně byla konkávně 

prohnutá a v některých místech papírový reliéf nedoléhal na podkladovou lepenku či pomocnou 

dřevěnou laťku. Místy se rovněž objevily trhliny v papírovém reliéfu a ztráty jeho hmoty. 

Kovové prvky byly pokryty vrstvou korozních produktů oranžové barvy. V horní části 

a v pravém dolním rohu chyběly dva z dřevěných kolíčků – pařízků. Po obvodu při okrajích byly 

lepenka i papír zkřehlé, zteřelé, lámaly a drolily se. 

  

                                                
8 Viz ČIŽMEK (pozn. 5). 
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3. Nálezová (průzkumová) zpráva 

Podrobný restaurátorský průzkum byl zaměřen k identifikaci poškození jednotlivých 

prvků Dětenického betlému, posouzení příčin těchto poškození či určení použitých materiálů 

a technik. Restaurátorský průzkum dokumentoval stav díla před započetím restaurátorských 

prací a byl podkladem pro určení vhodného restaurátorského postupu.  

3.1 Neinvazivní metody průzkumu 

3.1.1 Průzkum v denním rozptýleném světle�

Průzkumem v denním rozptýleném světle byly získány základní informace o stavu 

barevných a podkladových vrstev a o celkovém stavu jednotlivých částí betlému. Vizuální 

průzkum v denním rozptýleném světle je popsán v kapitole Popis stavu díla před započetím 

restaurátorských prací. 

3.1.2 Průzkum v ultrafialovém záření 

Dílo bylo prozkoumáno a fotograficky zdokumentováno v ultrafialovém záření (trubice 

značky TL-D Philips BLB s vlnovou délkou 360–380 nm). Průzkumem byly dokonaleji 

zmapovány zejména zbytky lakové vrstvy, které luminovaly jasně zelenou barvou, dále pak 

druhotné zásahy v podobě tmelů, retuší či lepidel. 

3.1.3 Průzkum v rentgenovém záření 

Průzkum polychromovaných figurek v rentgenovém záření provedl Ján Saksun, DiS. 

z radiologického oddělení Litomyšlské nemocnice. Prozkoumány byly všechny objekty kromě 

dřevěných jeslí, dřevěného špalku figurky „Štípáka“ a dvou kusů drapérií patřící figurce Ježíška. 

Na RTG snímcích byl zjištěn rozsah a umístění kovových prvků ve dřevě, rovněž samotné 

papírové a dřevěné hmoty. Na pořízených rentgenových snímcích lze také v některých případech 

rozlišit typ použitých pigmentů barevné vrstvy, obsahujících těžké kovy (olovnatá běloba apod.).  

3.2 Invazivní metody průzkumu 

3.2.1 Zkoušky rozpustnosti lakových a barevných vrstev 

Vatové smotky napuštěné v příslušných rozpouštědlech byly postupně přikládaly                          

ke zkoumaným barevným nebo lakovým vrstvám. Druh rozpouštědel byl zvolen podle 

předpokládaného restaurátorského zásahu. Provedené zkoušky rozpustnosti jsou popsány 

v tabulkách 6–12 (viz Příloha 1 – Tabulková příloha). 
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3.2.2 Měření hodnot pH 

Měření bylo provedeno ve dvou bodech na terénu T26, a to konkrétně na zadní straně 

objektu v levém horním rohu lepenky, dále pak na lícové straně v místě chybějícího dřevěného 

špalíčku – pařízku. Naměřená hodnota lepenky byla 5,8 a na lícové straně hodnota 5,5. Dále byla 

na rubové straně papírmašé růžové drapérie ze souboru Ježíška naměřena hodnota pH 5,4. 

3.2.3 Chemicko-technologický průzkum 

Průzkum byl zaměřen na provedení stratigrafie barevných a podkladových vrstev, 

identifikaci pojidel, laků a stanovení vlákninového složení papírmašé. Průzkum byl proveden 

Ing. Jiřím Kmoškem z katedry chemické technologie FR UPce (viz Příloha 2 – Chemicko-

technologický průzkum). 
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4. Vyhodnocení průzkumu 

Konstrukce figurek ze souboru Dětenického betlému jsou vyrobeny ze dřeva, na které byla 

následně modelována hmota papírmašé. Chemicko-technologickým průzkumem bylo zjištěno, 

že tato papírová hmota je tvořena směsí bělených lýkových vláken, pravděpodobně lnu s malým 

podílem bavlny. Jiným způsobem papírmašé byly vytvořeny oděvy a drapérie figurek, a to bez 

vnitřní pomocné dřevěné konstrukce. Na povrchy papírmašé byla následně nanesena bílá 

podkladová vrstva, vytvořena pravděpodobně ze sádry, plavené křídy a klihu, na které se nachází 

ve vodě částečně rozpustná barevná polychromie. Z chemicko-technologického průzkumu 

figurky svatého Josefa bylo zjištěno organické pojivo barevných vrstev.9 

Uložením děl v nevhodných klimatických podmínkách a neopatrným zacházením s nimi 

došlo k celé řadě závažných poškození. Povrch většiny objektů byl pokrytý prachovým 

depozitem a jinými nečistotami. Celý soubor Dětenického betlému byl patrně vystaven 

nepravidelnému kolísání atmosférické vlhkosti a teploty. Došlo tak k sesychání a změně napětí 

v materiálech, která zapříčinila mírné až výrazné popraskání barevných vrstev polychromie 

dřevěných figurek a jejich ztráty na mnoha místech. Povrch barevných vrstev byl rovněž 

mechanicky poškozen odřením a ve třech případech na figurkách došlo k podstatné ztrátě 

dřevěné či papírové hmoty. Některé z lepených spojů byly uvolněny. 

Ztráty materiálu vykazoval rovněž plastický Terén T26. Vlivem kolísání vlhkosti došlo 

k deformaci zadní krycí lepenky i papírového reliéfu, který se částečně oddělil od pomocných 

dřevěných lišt. Na některých dřevěných částech objektů byly nalezeny výletové otvory 

dřevokazného hmyzu, všechny kovové části byly pokryty korozními produkty oranžové barvy.  

Řada průzkumů potvrdila, že na některých objektech ze souboru byly provedeny druhotné 

zásahy a opravy. Je zřejmé, že v případě figurek proběhl pokus o sejmutí ztmavlé lakové vrstvy, 

která však byla stále patrná jako dobře viditelné zbytky na povrchu a ve špatně dostupných 

místech polychromie figurek a celém povrchu lícové části terénu T26. V případě všech 

zkoumaných objektů se s největší pravděpodobností jednalo o laky na bázi polyesterových 

pryskyřic. Laková vrstva byla dokonaleji zmapována prohlídkou v UV záření, stejně jako další 

druhotné úpravy na figurkách v podobě retuší, tmelů a lepidel. V případě figurky Hudce 

s dudami byly použity vodou rozpustné retuše.  

Je zjevné, že všechny části patřící figurce Ježíška (dřevěné jesle a dva kusy drapérií) byly 

k sobě původně přilepeny. O tomto faktu napovídají zbytky lepidel a červená barva růžové 

                                                
9 TIŠLOVA, Renata. Bethelehem, St Joseph Statue (Papier Mâché), Report on the research and analysis of 
polychromy. Litomyšl 2017. Katedra chemické technologie, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice. 
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drapérie, která se po uvolnění spoje přenesla spolu s adhezivem na zadní stranu figurky Ježíška 

a na okraj menší bílé drapérie. Je rovněž pravděpodobné, že rozsáhlé poškození polychromie 

růžové drapérie vzniklo snahou o odstranění původního lepidla. V místě poškození barevné 

polychromie bílé drapérie byl nalezen fragment zlacení.  

V místech destrukce polychromie, kde došlo ke ztrátám vrchního barevného nánosu, byla 

na všech figurkách a doplňcích nalezeny starší barevné vrstvy. Pozdější přemalby s největší 

pravděpodobností nepocházejí z rukou autora, jelikož se často výrazně liší v odstínu barvy 

a v některých případech nekopírují původní modelaci. Pod tmavě zelenou vrstvou na košili 

Hudce s dudami (levá paže) byla nalezena silná černo-hnědá barevná vrstva a na inkarnátu téže 

figurky (šíje) byly potvrzeny dvě rozličné barevné vrstvy růžového odstínu – starší tmavší 

a mladší světlejší. 

Můžeme se domnívat, že figurky Hudců byly vyrobeny v jiném časovém období či 

dokonce pocházejí z rukou jiného autora než zbývající tři další figurky, jelikož charakter jejich 

modelace a odstíny polychromie se nápadně liší, a to zejména v případě obličejové části nebo 

způsobu, jakým jsou vyrobeny klobouky figurek. Tato domněnka je podpořena i průzkumem 

v RTG záření, který napovídá o použití jiného typu pigmentu pro inkarnát.  
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5. Restaurátorský záměr 

Na základě výsledků restaurátorských průzkumů, zohlednění metod a materiálů, 

použitých u předchozích restaurátorských zásahů na příbuzných prvcích souboru Dětenického 

betlému, s ohledem na stav díla, požadavky zadavatele a v souladu se schváleným návrhem byl 

navržen následující postup restaurátorských prací: 

1. Provedení podrobné fotodokumentace stavu díla před, během a po skončení procesu 

restaurování; 

2. Průzkum neinvazivní – průzkum v denním rozptýleném světle, průzkum v UV záření, 

průzkum v RTG záření; 

3. Průzkum invazivní – zkoušky rozpustnosti barevných a lakových vrstev, měření pH 

papíru, odběr vzorků ke chemicko-technologickému průzkumu; 

4. Prekonsolidace polychromie a papírové hmoty na figurkách a papírových částech 

Terénu T26; 

5. Mechanické očištění všech objektů pomocí vlasových štětců, muzejního vysavače, 

pryže Cleanmaster a mokré čištění navlhčenými vatovými smotky; 

6. Odstranění ztmavlých lakových vrstev z povrchu figurek a nevhodných retuší                                        

na figurkách Ježíšek a Ponocný pomocí organických rozpouštědel, ztenčení lakové 

vrstvy na lícové straně Terénu T26; 

7. Ošetření dřevěných částí fungicidním a insekticidním přípravkem; 

8. Ošetření a výměna některých kovových částí – odstranění korozních produktů – 

pasivace povrchu, nanesení ochranného nátěru; 

9. Lokální vlhčení zdeformovaného papírového reliéfu Terénu T26 a jeho navrácení do 

původní pozice; 

10. Lepení uvolněných částí na všech dílech; 

11. Doplnění chybějících částí na figurkách Ježíšek, Ponocný a „Štípák“ modelací z tmelu 

z bukových pilin, pigmentů a disperzního lepidla na dřevo; 

12. Tmelení defektů na figurkách pomocí klihokřídového tmelu, tmelení povrchů 

dřevěných částí voskopryskyřičným tmelem a jejich izolace, tmelení papírmašé 

Terénu T26 pomocí tmelu z papíroviny a adheziva, vyspravení defektů japonským 

papírem;  

13. Lokální či celoplošná aplikace separační vrstvy na všech objektech před retuší; 
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14. Napodobivé retuše olejo pryskyřičnými barvami Schmincke-Mussini; 

15. Aplikace závěrečného laku na polychromované figurky – polomatný pryskyřičný lak 

damarový s mikrokrystalickým voskem; 

16. Instalace prvků do souboru Dětenického betlému. 

 

6. Postup restaurátorských prací 

Před zahájením restaurátorských prací na vybraných objektech ze souboru Dětenického 

betlému byla provedena řada neinvazivních i invazivních průzkumů, které jsou blíže popsány 

v kapitole Nálezová (průzkumová) zpráva. V dílčích fázích průzkumu na díle, dále před, během 

a po skončení celého procesu restaurování byla rovněž pořízena podrobná fotodokumentace. 

6.1 Prekonsolidace polychromie a papírmašé 

Polychromie dřevěných figurek Hudce s dudami, Hudce s píšťalou, „Štípáka“ a dvou kusů 

drapérií z jeslí byla prekonsolidována, aby v průběhu restaurátorských prací nedošlo k dalším 

ztrátám. Pomocí vlasového štětce byla na postižená místa a do krakeláže vpravena disperze 

adheziva Acrylkleber 498 HV ředěná demineralizovanou vodou. Stejným způsobem byly 

konsolidovány křehké části papírového reliéfu Terénu T26 v místech trhlin, zvatovatělých 

a drolících se částí papíru a zadní lepenky. 

6.2 Mechanické a mokré čištění  

Polychromované figurky Hudec s dudami, Hudec s píšťalou, „Štípák“, dva kusy drapérií 

z jeslí a Terén T26 byly nejprve ometeny jemnými vlasovými štětci a zbaveny prachového 

depozitu pomocí muzejního vysavače. Zadní strana Terénu T26 – lepenky – byla očištěna 

měkkou syntetickou pryží Cleanmaster. Povrch polychromie figurek, jejich doplňků a přední 

část Terénu T26 byly následovně očištěny navlhčenými vatovými smotky v demineralizované 

vodě. 

6.3 Odstranění lakových vrstev a retuší 

Po čištění povrchů bylo přistoupeno ke snímání ztmavlých lakových vrstev z povrchu 

polychromie všech figurek, jejich doplňků a ztenčení lakové vrstvy na přední části Terénu T26. 

Stejným způsobem byly rovněž sejmuty nevhodné retuše na figurkách Ježíšek a Ponocný. Jako 

rozpouštědlo byl použit aceton. Silné vrstvy laku a „stékance“ byly nejprve mechanicky 

ztenčeny pomocí dentálního ultrazvuku, naměkčeny obklady z buničiny s acetonem a dočištěny 

vatovými smotky s rozpouštědlem. 
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6.4 Ošetření dřevěných částí 

Dřevěné části figurek i Terénu T26 byly ošetřeny nátěrem fungicidním a insekticidním 

přípravkem Bochemit, ředěného v poměru 1:9 demineralizovanou vodou.  

6.5 Ošetření a výměna kovových částí 

Kovový prvek u ramene figurky Ponocného byl zbaven mechanicky korozních produktů 

pomocí skelného vlákna, povrch pasivovaný taninem a dále opatřen ochranným nátěrem 10% 

roztoku Paraloidu B72 v toluenu. Ve spodní polovině Terénu T 26, kde se nachází pomocná 

dřevěná lišta, byly vyměněny tři železné zkorodované vruty za mosazné. Dále byly za funkční 

vyměněny konstrukční prvky na pravé a levé straně Terénu T26, které zajišťují propojení mezi 

dalšími částmi papírmašé souboru. 

6.6 Lokální vlhčení a tvarování Terénu T26  

Místa, kde zdeformovaný papírový reliéf odstupoval od zadní podložní lepenky a boční 

dřevěné lišty byla lokálně navlhčena pomocí párového skalpelu, následně tvarována a pod zátěží 

dokonale vysušena – navrácena tak do původního tvaru a rozměrů.  

6.7 Lepení uvolněných částí 

Pomocí adheziva Acrylkleber 498 HV byl slepen uvolněný spoj v místě mezi kloboukem 

a hlavou figurky Hudce s píšťalou, dále pak spoj mezi dlaní a píšťalou Hudce s dudami, místo 

mezi hlavou a tělem figurky „Štípáka“ a rovněž uvolněné spoje mezi nohami a podstavcem 

dřevěných jeslí. U objektu Terénu T26 byly znovu přilepeny uvolněné části papírového reliéfu 

k pomocným dřevěným lištám či lepence, ve spodní části objektu byl reliéf papírmašé zpevněn 

podlepem z japonského papíru. 

6.8 Doplnění chybějících částí 

Pro doplnění a modelaci chybějících částí u figurky Ježíška (pravá ruka), Ponocného 

(pravé chodidlo) a „Štípáka“ (levé chodidlo) byl vytvořen tmel z bukových pilin – prachu, 

pigmentu a akrylového adheziva Acrylkleber 498 HV. Do každého doplňku byl umístěn 

pomocný kovový čep – drátek (opatřený nátěrem 10% roztoku Paraloid B 72 v toluenu), který 

zajišťuje lepší soudržnost originálu s doplňkem. 

6.9 Tmelení defektů a chybějících míst 

Defekty polychromie dřevěných figurek byly vytmeleny pomocí klihokřídového tmelu. 

Tenkou klihokřídovou vrstvou byly rovněž opatřeny doplňky na figurce Ježíška, Ponocného 
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a „Štípáka“. Pro doplnění papírového reliéfu byl vytvořen tmel z rozvlákněné papíroviny 

a adheziva Acrylkleber 498 HV. Výletové otvory po aktivitách dřevokazného hmyzu na pařezu 

u figurky „Štípáka“ byly vytmeleny tónovaným voskopryskyřičným tmelem. Povrch míst                         

s klihokřídovým a voskopryskyřičným tmelem byly upraveny v návaznosti na původní struktury 

a opatřeny separační vrstvou běleného šelaku v etanolu. 

6.10 Separační vrstva před retuší 

Separační vrstva mezi původní polychromií a retuší byla zajištěna lokální aplikací 5% 

roztoku Paraloid B 72 v toluenu, a to jak v případě polychromovaných figurek, tak i Terénu T26. 

Vzhledem k rozsahu retuší na drapériích figurek byla na celý povrch pomocí airbrush aplikována 

separační vrstva damarového laku s malým podílem polymerovaného lněného oleje.  

6.11 Napodobivé retuše  

Defekty barevných vrstev byly na všech restaurovaných dílech retušovány nápodobivě 

olejopryskyřičnými barvami Schmincke-Mussini.  

6.12 Závěrečný lak 

Na polychromie všech figurek a jejich doplňků (kromě sekery figurky „Štípáka“) byl 

nanesen závěrečný polomatný lak (damarový s malými podíly polymerovaného lněného oleje 

a běleného včelího vosku), který byl aplikován stříkáním pomocí airbrush.  
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7. Seznam použitých materiálů, přístrojů a chemikálií  

7.1 Přístroje 

• fotoaparát Canon EOS 60D 

• kompresor pro airbrush (Boesner) a souprava airbrush Micro-Color (GÜDE) 

• lampa TL-D Philips BLB (360–380 nm), (Philips Česká republika s.r.o.) 

• muzejní vysavač (DYTEC s.r.o.) 

• párový skalpel (RESTAURO-TECHNIKA) 

• pH meter Orion Star A111 (Fisher Scientific) s dotykovou pH elektrodou 

(HANNA Instruments, Inc.) 

• ultrazvukový dentální přístroj (ART PIEZO) s koncovkou (UOZK Satelec č G7) 

7.2 Použité materiály 

• Acrylkleber 498 HV – akrylové adhezivum (Lascaux Colours & Restauro) 

• benátský balzám  

• bělený šelak 

• boloňská křída (GRAC spol. s.r.o.) 

• damara – pryskyřice (GRAC spol. s.r.o.) 

• japonský papír Kouzo 39 g/m2 (CEIBA s.r.o.) 

• kožní klih (CEIBA s.r.o.) 

• lak saténový, damarový (LEFRANC & BOURGEOIS) 

• olejo pryskyřičné barvy Schmincke-Mussini (H. Schmincke & Co.) 

• Paraloid B-72 – kopolymer metylakrylátu s etylmetakrylátem (CEIBA s.r.o.) 

• pigmenty (H. Schmincke & Co.) 

• polymerovaný lněný olej (UMTON BARVY) 

• prach z bukového dřeva 

• včelí vosk (GRAC spol. s.r.o.) 

7.3 Pomocné materiály 

• brusný papír 

• Cleanmaster, latexová pryž (CEIBA s.r.o.) 

• obvazová vata, buničina, sterilní vatové tampóny 

• skelné vlákno v tužce 

• vlasové štětce 
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7.4 Použité chemikálie 

• aceton (PENTA s.r.o.) 

• Bochemit (BOCHEMIE a.s.) 

• demineralizovaná voda (FR UPa) 

• etanol (PENTA s.r.o.) 

• terpentýn (PENTA s.r.o.) 

• toluen (PENTA s.r.o.) 

 

8. Podmínky a způsob uložení 

          Zachování kvality restaurovaných děl vyžaduje dodržování odpovídajících podmínek: 

podmínky pro uložení díla byly vybrány s ohledem na všechny použité materiály jednotlivých 

částech díla. Doporučeno je skladovat a vystavovat předměty při relativní vlhkosti 45–5 %, 

teplotách 18–22 ºC s maximální akceptovatelnou denní změnou ± 2 ºC, umístit je mimo zdroje 

sálavého tepla a přímé dopadající sluneční světlo, eliminovat veškeré zdroje UV záření. Zabránit 

náhlým a extrémním změnám teplot a vlhkostí.10 Ošetřování předmětů doporučujeme provádět 

pouze ometáním měkkými vlasovými štětci a vysáváním.11  

  

                                                
10 ĎUROVIČ, Michal a kolektiv: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Praha: Paseka, 2002, s. 85–
108.   
11 Viz DOMČÍKOVÁ (pozn. 3). 
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část nejstarší à nejmladší 
boty  černá   

inkarnát tmavá růžová světlý odstín střední odstín 

kalhoty  okr okr  

klobouk  tmavá šedá tmavá hnědá  

košile  tmavá hnědá tmavá zelená  

měch  okr hnědá  

píšťala  žlutá žluto-zelená  

vlasy  střední hnědá tmavá hnědá  

Tabulka 1 – Vizuální průzkum vrstev barevné polychromie figurky Hudce s dudami 

část nejstarší à nejmladší 
boty  černá   

inkarnát tmavá růžová světlý odstín střední odstín 

kalhoty  okr žluto-zelená  

klobouk  tmavá šedá střední hnědá tmavá hnědá 

košile  tmavá modrá světlá modrá  

píšťala  žlutá žluto-zelená  

vlasy  černá střední hnědá tmavá hnědá 

Tabulka 2 – Vizuální průzkum vrstev barevné polychromie figurky Hudce s píšťalou 

část nejstarší à nejmladší 
inkarnát tmavá růžová světlý odstín   

stuha  modrá retuš   

vlasy  světlá hnědá    

zavinovačka bílá retuš   

drapérie bílá bílá světlá modrá zlato bílá 

drapérie růžová červená bílá růžová růžovo-fialová 

Tabulka 3 – Vizuální průzkum vrstev barevné polychromie figurky Ježíška a drapérií 

část nejstarší à nejmladší 
bodec  černá šedá bílá 

boty a hůl (černá) černá   

inkarnát světlý odstín střední odstín  

klobouk  hnědo-zelená   

košile  tmavá modrá zeleno-modrá  

plášť okr okr  

trubka  hnědá lazura   

vlasy a vousy hnědo-zelená střední hnědá tmavá hnědá 

Tabulka 4 – Vizuální průzkum vrstev barevné polychromie figurky Ponocného 
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část nejstarší à nejmladší 
boty a hl. sekery černá   

inkarnát světlý odstín střední odstín tmavý odstín 

kalhoty  okr okr  

klobouk  zeleno-hnědá tmavá hnědá  

košile  bílá světlá šedá  

vlasy  tmavá hnědá světlá hnědá  

Tabulka 5 – Vizuální průzkum vrstev barevné polychromie figurky „Štípáka“ 

rozpouštědlo aceton benzín ethylcellosolve toluen White Spirit 
figurky + - - + - 

Terén T26 + - - + - 

Tabulka 6 – Zkoušky rozpustnosti lakových vrstev 

rozpouštědlo demineralizovaná voda aceton 
barevná vrstva dotek otěr s přítlakem dotek otěr s přítlakem 

boty (černá) + + + + 

inkarnát - - - - 

kalhoty (okr) - + - + 

klobouk (šedo-hnědá) - + - + 

košile (zelená) - + - + 

měch (hnědá) - + - + 

píšťala (žlutá) - + - + 

retuše (hnědá a zelená) + + - + 

vlasy (hnědá) - - - + 

Tabulka 7 – Zkoušky rozpustnosti barevných vrstev figurky Hudce s dudami 

rozpouštědlo demineralizovaná voda aceton 
barevná vrstva dotek otěr s přítlakem dotek otěr s přítlakem 

boty (černá) + + + + 

inkarnát - - - - 

kalhoty (okr) - + - + 

klobouk (šedo-hnědá) - + - + 

košile (modrá) - - - + 

podstavec (zeleno-hnědá) - + - + 

píšťala (žlutá) - + - + 

vlasy (hnědá) - - - + 

Tabulka 8 – Zkoušky rozpustnosti barevných vrstev figurky Hudce s píšťalou 
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rozpouštědlo demineralizovaná voda aceton 
barevná vrstva dotek otěr s přítlakem dotek otěr s přítlakem 

inkarnát - - - - 

retuše - - + + 

stuha (modrá) - - - + 

vlasy (hnědá) - - - - 

zavinovačka (bílá) - - - - 

drapérie b. (bílá) - - - - 

drapérie r. (červená) - + + + 

drapérie r. (růžová) - - - - 

Tabulka 9 – Zkoušky rozpustnosti barevných vrstev figurky Ježíška a drapérií 

rozpouštědlo demineralizovaná voda aceton 
barevná vrstva dotek otěr s přítlakem dotek otěr s přítlakem 

bodec (bílá) - - - + 

boty a hůl (černá) + + + + 

inkarnát - - - - 

klobouk (hnědá) - + - + 

košile (zelená) - + - + 

plášť (okr) - + - + 

retuše - - + + 

trubka (světlá hnědá lazur) - + + + 

vlasy a vousy (hnědá) - - - + 

Tabulka 10 – Zkoušky rozpustnosti barevných vrstev figurky Ponocného 

rozpouštědlo demineralizovaná voda aceton 
barevná vrstva dotek otěr s přítlakem dotek otěr s přítlakem 

boty a hl. sekery (černá) + + + + 

inkarnát - - - - 

kalhoty (okr) - + - + 

klobouk (zeleno-hnědá) - + - + 

košile (bílá) - - - - 

vlasy (hnědá) - - - + 

Tabulka 11 – Zkoušky rozpustnosti barevných vrstev figurky „Štípáka“ 

rozpouštědlo demineralizovaná voda aceton 
barevná vrstva dotek otěr s přítlakem dotek otěr s přítlakem 

zelená (bez lakové vrstvy) + + - + 

Tabulka 12 – Zkoušky rozpustnosti barevných vrstev Terénu T26



 

 36 
 

12. Příloha 2 – Chemicko-technologický průzkum12 

Zadavatel průzkumu 
Dominika Medová, Klára Schmidtová, Veronika Klimszová, Ivana Fujdiaková, Michaela 
Vodrážková, studenti 4. ročníku bakalářského studia 
Vedoucí práce: Mgr. art Luboš Machačko 
Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech  
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 

Specifikace, lokalizace objektů 
Dětenický betlém – soubor figurek z kombinovaných technik (Žena u studny, Kluci  
na houpačce, Pastýř na pravé straně, Anděl na levé straně, Hudebník s dudami, Štípač dříví, Řezáč 
pravý, Řezáč levý, Kovář 2, Kominík) a část plastického terénu. 

Autor: Vincenc (Čeněk) Novotný, narozený 28. 09. 1845, zemřel 20. 07. 1928 
Doba vzniku díla: 1891-1915 
Zadavatel: Miluše Voláková, rozená Novotná 
Zhotovitel: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 
Poznámky k označení vzorků: DM – Dominika Medová, KS – Klára Schmidtová, VK – 
Veronika Klimszová, MV – Michaela Vodrážková, IF – Ivana Fujdiaková 

Zadání průzkumu, odběr vzorků 
Provést průzkum stratigrafie povrchových úprav z vybraných figurek (9 vzorků). Určit typ laku z 
povrchu dvou figurek metodou FTIR. Určit vlákninové složení vzorku textilie a vzorku papírmašé. 
Místa odběru vzorků jsou uvedena na obrázcích 1-22 a v tabulce 1. 
 

 

 

                                                
12 Se souhlasem autora byl dokument Chemicko-technologického průzkumu upraven – byly vybrány pouze 
části s informacemi vztahujícími se k restaurovaným objektům. 
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Obrázek 1 Lokalizace vzorku VK05 

 
Obrázek 2 Lokalizace vzorku VK05 - detail 

 
Obrázek 3 Lokalizace vzorku VK06 

 
Obrázek 4 Lokalizace vzorku VK07 

 
Obrázek 5 Lokalizace vzorku VK07 
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Obrázek 6 Lokalizace vzorku IF12 

 
Obrázek 7 Lokalizace vzorku IF12 

 
Obrázek 8 Lokalizace vzorku DM13 

 
Obrázek 9 Lokalizace vzorku DM13 

 
 

Tabulka 13 Přehled odebraných vzorků a specifikace analýz 

Vzorek Místo odběru vzorku Popis Specifikace průzkumu 
VK_05 velký hudebník s dudami, 

odebráno z kabátu 
vzorek povrchové úpravy – dřevo?, 
podklad, zelená 

stratigrafie povrchových 
úprav 

VK_06 velký hudebník s dudami, 
odebráno z rukou 

vzorek povrchové úpravy – dřevo?, 
podklad, růžová 

stratigrafie povrchových 
úprav 

VK_07 štípák, odebráno z pravé 
nohy 

vzorek papírmaše vlákninové složení 

IF_12 část plastického terénu vzorek laku FTIR analýza 
DM_13 kluk se žlutým kloboukem, 

pravá pata 
vzorek laku FTIR analýza 

V_01 nelokalizovaný vzorek vzorek podkladové vrstvy FTIR analýza 
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Zpráva z chemicko-technologického průzkumu 
Autor: Ing. Jiří Kmošek 
Katedra chemické technologie 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 
Počet stran dokumentace: 13 
Datum vyhotovení: 15. 12. 2017 

Metodika průzkumu 

Stratigrafie povrchových úprav 
Studium stratigrafie povrchových úprav bylo provedeno s využitím technik optické mikroskopie. 
Odebrané mikrovzorky povrchových úprav byly zdokumentovány stereoskopickým mikroskopem 
SZM800 (Nikon). K mikroskopickému průzkumu byly připraveny ze vzorků nábrusy (příčné řezy). 
Nábrusy byly připraveny zalitím vybraných úlomků vzorků do dentální pryskyřice Spofacryl a 
jejich následným sbroušením po vytvrdnutí hmoty. Ke studiu a dokumentaci nábrusů byl využit 
světelný/polarizační mikroskop Eclipse LV100D-U (Nikon) s digitálním fotoaparátem EOS 1100D 
(Canon). Pozorování i dokumentace byly provedeny v dopadajícím viditelném světle a UV záření. 
Data byla vyhodnocována v programu NIS-ELEMENTS D. 

Identifikace organických látek metodou infračervené spektrometrie (FTIR) 
Identifikace organických látek metodou infračervené spektrometrie (FTIR) Metodou infračervené 
spektrometrie s Fourierovou transformací byly analyzovány odebrané mikrovzorky laků. Analýzy 
byly provedeny na FTIR spektrometru Nicolet 380 s ATR krystalem tvořeným ZnSe (Thermo-
Nicolet, USA). Parametry ATR analýzy byly: spektrální rozsah 4000 – 400 cm-1, rozlišení 4 cm-1, 
počet akumulací spekter 64. Získaná infračervená spektra byla zpracována programem Omnic 7.1 
(Nicolet Instruments Co., USA). V případě analýz infračervenou spektroskopií bylo malé množství 
studovaného vzorku bez další úpravy přiloženo na měřící plochu ATR krystalu a analyzováno. 
Získaná infračervená spektra byla porovnána s databází známých spekter standardů.  

Stanovení vlákninového složení  
Stanovení vlákninového složení vzorků probíhalo dle normy ČSN ISO 9184. Vzorky byly ručně 
mechanicky rozvlákněny na podložním sklíčku v kapce destilované vody. Po nanesení vzorků na 
podložní sklíčka a odpaření vody byla vlákna zakápnuta vybarvovacími činidly a zakryta krycím 
sklíčkem. Pro kvalitativní i kvantitativní rozlišení mezi buničinami, dřevovinami a hadrovinami 
byla použita Herzbergova zkouška a důkazová zkouška na přítomnost ligninu byla provedena 
roztokem floroglucinolu. Sklíčka se zabarvenými vlákny byla umístěna pod mikroskopem a 
prohlížena při násobném zvětšení v procházejícím a polarizovaném světle. K pozorování byl použit 
polarizační mikroskop Eclipse LV100D-U (Nikon) s digitálním fotoaparátem EOS 1100D (Canon). 
Data byla vyhodnocována v programu NIS-ELEMENTS D. Určení druhu rostliny, jejíž vlákna 
byla použita k výrobě papíru, byla provedena na základě pozorování morfologických znaků vláken 
pod mikroskopem a jejich porovnáním s dostupnými databázemi. 
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Výsledky průzkumu stratigrafie povrchových úprav 

Vzorek VK_05 

 
Obrázek 10 Optická mikroskopie, bílé světlo 

 
Obrázek 11 Optická mikroskopie, UV záření 

 
Vrstva Stratigrafie povrchových úprav 
0 zrna podkladového materiálu 
1 silná černo hnědá vrstva 
2 tenká tmavě zelená vrstva 
3 tenká šedá vrstva laku, výrazná modrá UV luminiscence 

 

Vzorek VK_06 

 
Obrázek 12 Optická mikroskopie, bílé světlo 

 
Obrázek 13 Optická mikroskopie, UV záření 

 
Vrstva Stratigrafie povrchových úprav 
0 zrna podkladového materiálu 
1 růžová vrstva 
2 tenká světle růžová vrstva, slabá okrová UV luminiscence 

 

Výsledky identifikace organických látek metodou infračervené spektrometrie 
Naměřená FTIR spektra vzorků neznámých laků IF_12 a DM_13 jsou si velmi podobná a jedná se 
s největší pravděpodobností o identickou organickou látku. Srovnáním FTIR spekter naměřených 
laků s dostupnou databází FTIR spekter je možné konstatovat, že se jedná o laky na bázi 
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polyesterových pryskyřic.13 Naměřené FTIR spektrum vzorku bílé anorganické podkladové vrstvy 
V01 obsahuje pásy charakteristické pro sádru a plavenou křídu. Ve spektru se nacházejí i slabé 
pásy blíže nespecifikované organické látky pravděpodobně na bázi bílkovin.  
 

 
Obrázek 14 FTIR spektrum vzorku stanovovaného laku IF_12 a standardů polyesterových pryskyřic 

 

 
Obrázek 15 FTIR spektrum vzorku bílé anorganické podkladové vrstvy V01 a standardů sádry a plavené křídy 

                                                
13 V 70. a 80. letech 20. století byly dostupné bezbarvé polyesterové laky, prodávané pod komerčním 
označením B 1000/0000, B 1006/0000 nebo B 1007/0000. Zdroj: Schätz M.: Polymery ve výtvarné praxi, 
SPN Praha, 1976. 
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Výsledky stanovení vlákninového složení 
Papírmašé (vzorek VK_07) je tvořena směsí bělených lýkových vláken pravděpodobně lnu 
s podílem mechanické vlákniny. Vzorek textilu MV_10 je z velké části tvořen nebělenými 
lýkovými vlákny pravděpodobně lnu s malým podílem vláken bavlny.  
 

 
Obrázek 16 Vlákninové složení ve vzorku papírmašé 
VK_07, roztok floroglucinolu 

 
Obrázek 17 Vlákninové složení ve vzorku papírmašé 
VK_07, herzbergova zkouška 

 
Obrázek 18 Vlákninové složení ve vzorku textilu 
MV_10, roztok floroglucinolu 

 
Obrázek 19 Vlákninové složení ve vzorku textilu 
MV_10, roztok, herzbergova zkouška 
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Obrázek 39 – Drapérie figurky Ježíška před restaurováním 

 

Obrázek 40 – Drapérie figurky Ježíška po restaurování 
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Obrázek 41 – Drapérie bílá před restaurováním, detail 

 

Obrázek 42 – Drapérie bílá po restaurování, detail 
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Obrázek 53 – Figurky před restaurováním, foto v RTG záření 
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Obrázek 54 – Detail tmelení na figurce "Štípáka"    
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Obrázek 56 – Stav po restaurování, pohled na levou část betléma bez posledního plánu pozadí 
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Obrázek 57 – Stav po restaurování, pohled na pravou část betléma bez posledního plánu pozadí 
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Obrázek 58 – Stav po restaurování, pohled na centrální část betléma bez posledního plánu pozadí 
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1. Úvod 

Předmět restaurování:  

Ukamenování sv. Štěpána jáhna 

Autor:  

Nesignováno, neznámý 

Doba vzniku:  

Nedatováno, asi přelom 19. a 20. století (?)  

Technika a materiál:  

Temperová či kvašová malba, práškový metál s blíže neurčeným pojivem, papír vyšší 

gramáže (kolem 200 g/m2) 

Rozměry:  

437 mm x 595 mm (V x Š)  

Zadavatel a majitel:   

Univerzita Pardubice, Veřejná škola, zal. podle zák. č. 111/1998 Sb., sídlo Studentská 95, 

532 10 Pardubice, zastoupená Mgr. Radomírem Slovikem, děkanem FR, Jiráskova 3, 

570 01 Litomyšl 

Vedoucí práce:  

Mgr. art. Luboš Machačko, vedoucí ARUDP FR UPa 

Spolupráce: 

          Josef Čoban, akad. mal. a restaurátor, ARUDP FR UPa 

Restaurovala:  

Veronika Klimszová, studující FR UPa  

Datum započetí a ukončení restaurování:  

11. 4. 2017 – 20. 7. 2018  
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2. Popis díla 

2.1 Typologický popis díla 

Předmětem restaurování je temperová či kvašová malba na papírové podložce (kolem 

200 g/m2) doplněnoá o malované detaily práškovým metálem, pojeným blíže neurčeným 

pojidlem. Rozměry díla jsou 437 mm x 595 mm (V x Š). Doba vzniku se odhaduje na přelom 

19. a 20. století, autor díla je neznámý. Kvašová malba pochází ze souboru 73 obdobných děl, 

které byly nalezeny v kapli Panny Marie v Prackově, nedaleko Železného Brodu. Celý soubor 

je nyní ve vlastnictví FR UPa v Litomyšli. 

Centrálním motivem malby je biblická scéna ukamenování sv. Štěpána. Ten je oděn do 

rudého roucha (dalmatiky), na hrudi s křížem a kruhovou svatozáří vzhlíží k nebesům. Po jeho 

pravé i levé straně stojí dva muži, oděni v rouškách a držící nad hlavami kámen. V pozadí je 

vyobrazena krajina a město. V horní části se nachází nápis a označení číslem „UKAMENOVÁNÍ 

č. 63. SV. ŠTĚPÁNA jáhna“. Celý výjev je lemován rámečkem širokým asi 15 mm, který je 

zhotoven práškovým metálem (mosaz)14 v blíže neurčeném pojivu, původně imitující zlato. 

2.2 Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací 

Dílo bylo po celé ploše pokryto vrstvou prachového depozitu a poškozeno převážně 

mechanicky – barevná vrstva byla místy odřená, v papírové podložce se nacházely trhliny 

a ztráty materiálu (největší z nich se vyskytovala v pravé části díla při okraji, z výjevu tak utrpělo 

panoráma města v krajině). Barevná vrstva byla velice zkřehlá, na mnoha místech se sprašovala, 

praskala a odlupovala od nosné podložky, došlo tak k jejím ztrátám. Papírová podložka byla 

v celé své ploše zvlněná, zejména v rozích byla porušena sklady a perforací po špendlících či 

hřebících. Papír byl zkřehlý a na některých místech narušený tzv. vatovatěním. Dílo bylo 

znehodnoceno výskytem mikrobiologického napadení, které bylo v podobě skvrn a vláken 

dřevokazných hub a plísní patrné převážně na rubu díla. Práškový metál byl především v místě 

lemování odřený a znehodnocený korozními produkty zelené barvy a jeho pojivo bylo znatelně 

ztmavlé.  

                                                
14 PEŇÁZOVÁ, Monika. Restaurování souboru malířských uměleckých děl na papíru. Litomyšl 2017. 
Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. Vedoucí práce Josef Čoban. 
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3. Nálezová (průzkumová) zpráva 

Podrobný restaurátorský průzkum byl zaměřen k identifikaci poškození díla, posouzení 

příčin těchto poškození a určení použitých materiálů a technik. Restaurátorský průzkum 

dokumentoval stav díla před započetím restaurátorských prací a byl podkladem pro určení 

vhodného restaurátorského postupu.  

3.1 Neinvazivní metody průzkumu 

3.1.1 Průzkum v denním rozptýleném světle�

Průzkumem v denním rozptýleném světle byly získány základní informace o stavu 

barevné a podkladové vrstvy a o celkovém stavu díla. Vizuální průzkum v denním rozptýleném 

světle je popsán v kapitole Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací. 

3.1.2 Průzkum v razantním bočním nasvícení 

Razantní boční nasvícení zvýraznilo poškození, nerovnosti a zvlnění papírové podložky, 

dále pak reliéf, strukturu a poškození barevné vrstvy, v tomto případě převážně její špatnou 

adhezi k podložce (viz kapitola Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací). 

3.1.3 Průzkum v ultrafialovém záření 

Dílo bylo prozkoumáno a fotograficky zdokumentováno v ultrafialovém záření (trubice 

značky TL-D Philips BLB s vlnovou délkou 360–380 nm). Průzkum pomohl dokonaleji 

zmapovat výše uvedená poškození na díle, specifickou luminiscenci vykazovaly zejména skvrny 

od plísní a dřevokazných hub. 

3.1.4 Určení mikrobiologického napadení 

Pomocí sterilní vatové tyčinky byl proveden stěr z líce podložky v ploše 10 x 10 cm 

a předán k analýze na katedru biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-

technologické Univerzity Pardubice. Analýzu provedla Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D., 

mikrobiolog. Výsledky mikrobiologického napadení byly negativní. 
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3.2 Invazivní metody průzkumu 

3.2.1 Zkoušky rozpustnosti barevných vrstev 

Vatové smotky napuštěné v příslušných rozpouštědlech se postupně přikládaly ke 

zkoumané barevné vrstvě. Druh rozpouštědel byl zvolen podle předpokládaného 

restaurátorského zásahu. Provedené zkoušky rozpustnosti jsou popsány v tabulkách 1–2 

(viz Příloha 1 – Tabulková příloha). 

3.2.2 Měření hodnot pH 

Měření bylo na díle provedeno z rubové strany ve třech bodech s průměrným 

výsledkem 6,5. 

3.2.3 Chemicko-technologický průzkum 

Průzkum byl zaměřen na provedení stratigrafie vrstev malby, materiálový průzkum 

vybraných vrstev, vlákninové složení papíru a identifikaci pojiv. Průzkum byl proveden 

Ing. Petrou Lesniakovou, Ph.D. z katedry chemické technologie FR UPce (viz Příloha 2 – 

Chemicko-technologický průzkum). 
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4. Vyhodnocení průzkumu 

Ukamenování sv. Štěpána jáhna je vodou rozpustná malba na papírové podložce (kolem 

200 g/m2), průzkum vyloučil dominanci olejové složky v pojivu barvy. Odebraný vzorek 

kartonu obsahoval převážně dřevné buňky, v menším množství lýková vlákna. Chemicko-

technologickým průzkumem bylo rovněž prozkoumáno pigmentové složení barevné vrstvy. Ta 

v případě dvou odebraných vzorků sestávala především z olovnaté běloby, rumělky, kobaltové 

modři a barytu. Malba je doplněna o detaily a lemování práškovou mosazí v blíže neurčeném 

pojivu, které nereagovalo na vodu a částečně na etanol.  

Dílo bylo pokryto vrstvou prachového depozitu a jiných nečistot, což svědčí o jeho uložení 

v nevyhovujících podmínkách, které následně zapříčilo rozsáhlé poškození především barevné 

vrstvy. Vlivem působení vlhkosti a vody došlo k bobtnání pojiva v barevné vrstvě malby, která 

na mnoha místech následně popraskala a odstoupila od podložky. Špatná adheze barevné vrstvy 

k papírové podložce a mechanické poškození zapříčinily její ztráty.  

Uložení díla ve vlhkém prostředí zapříčinilo zvlnění kartonu, které zvýraznil průzkum 

v razantním bočním nasvícení. Papír značně degradoval a ztratil pevnost, na rubu lze pozorovat 

tzv. vatovatění papíru. Nevhodnou manipulací dílo utrpělo zvláště v rozích, nejvýraznějším 

poškozením jsou však ztráty papírové podložky. Na kartonu bylo z rubové strany provedeno 

měření pH s průměrnou hodnotou 6,5, dílo proto není potřeba odkyselovat.  

Atmosférická vlhkost a nečistoty podpořily výskyt plísní a dřevokazných hub, které se 

viditelně vyskytovaly zejména na rubu díla. Provedená analýza mikrobiologického napadení 

však zjistila negativní výsledek napadení. Skvrny od plísní a hub bylo možno lépe ohledat pod 

vlivem UV záření.  
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5. Restaurátorský záměr 

Na základě výsledků restaurátorských průzkumů, s ohledem na stav díla, požadavky 

zadavatele a v souladu se schváleným návrhem byl navržen následující postup restaurátorských 

prací: 

1. Provedení podrobné fotodokumentace stavu díla před, během a po skončení procesu 

restaurování; 

2. Průzkum neinvazivní – průzkum v denním rozptýleném světle, průzkum v razantním 

bočním nasvícení, průzkum v UV záření, odběr vzorků k určení mikrobiologického 

napadení; 

3. Průzkum invazivní – zkoušky rozpustnosti barevných vrstev, měření pH papíru, 

odběr vzorků ke chemicko-technologickému průzkumu; 

4. Lokální prekonsolidace barevné vrstvy; 

5. Mechanické čištění líce díla; 

6. Celoplošná fixace barevné vrstvy; 

7. Průzkum, fotodokumentace a mechanické čištění rubu díla; 

8. Mokré čištění a klížení díla na vyhřívaném odsávacím stole; 

9. Celoplošná skeletizace díla na japonský papír; 

10. Doplnění chybějících částí papírové podložky papírovými záplatami a papírovým 

tmelem; 

11. Adjustace na lepenku pomocí pruhů z klucelové folie; 

12. Provedení lokální a napodobivé čárkované retuše po tvaru. 
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6. Postup restaurátorských prací 

Před zahájením restaurátorských prací na díle byla provedena řada neinvazivních 

i invazivních průzkumů, které jsou blíže popsány v kapitole Nálezová (průzkumová) zpráva. 

V dílčích fázích průzkumu, dále před, během a po skončení celého procesu restaurování byla 

rovněž pořízena podrobná fotodokumentace. 

6.1 Lokální prekonsolidace barevné vrstvy 

Aby mohlo dojít k dalším krokům restaurátorského zásahu a k bezpečné manipulaci 

s dílem, bylo nejprve potřeba degradovanou a nesoudržnou barevnou vrstvu konsolidovat. Na 

základě pozitivních výsledků zkoušek použití konsolidantů (viz tabulka 2, Příloha 1 – Tabulková 

příloha) byl vybrán 4% roztok želatiny ve vodě. Konsolidant byl aplikován lokálně pomocí 

tenkého štětce v místě krakeláže barevné vrstvy. V případě nutnosti bylo postižené místo nejprve 

smáčeno etanolem a aplikace konsolidantu se opakovala podle potřeby. Problematické partie 

byly po aplikaci konsolidantu zažehleny elektrickou vyhřívanou špachtlí. 

6.2 Mechanické čištění líce díla 

Po konsolidaci problematických míst barevné vrstvy, bylo dílo zbaveno prachového 

depozitu na líci pomocí jemných kosmetických tampónků vyrobených ze syntetické gumy. 

6.3 Celoplošná fixace barevné vrstvy 

Pro zajištění partií, kde se barevná vrstva snadno sprašovala, byla přední strana díla 

v celé své ploše opakovaně konsolidována pomocí 0,5% roztokem vyziny ve vodě. K aplikaci 

roztoku byl použit ultrazvukový minizmlžovač. 

6.4 Mechanické čištění rubu díla 

Po dostatečném zajištění barevné vrstvy mohlo být dílo ohledáno a ošetřeno ze své 

rubové strany. Papírová podložka zde byla očištěna jemnými kosmetickými tampónky 

a syntetickou pryží Cleanmaster. 

6.5 Mokré čištění a klížení díla 

Aby mohlo dojít k mokrému čištění díla na vyhřívaném odsávacím stole, bylo potřeba 

papírovou podložku dostatečně provlhčit. Dílo bylo nejprve vloženo do klima komory, kde bylo 

vlhčeno několik minut a během procesu pravidelně kontrolováno. K dokonalému provlhnutí 

papírové podložky došlo až při ponechání díla na vodní hladině lícem nahoru, podpořeného 

netkanou textilií Hollytex. 
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Vlhké dílo bylo následně umístěno na odsávací stůl, podloženo filtračními papíry 

a Hollytexem. Pomocí air brush byla papírová podložka z líce opakovaně promývána 

demineralizovanou vodou. Během procesu byl odsávací stůl zahřát na 60 °C. Nakonec bylo dílo 

pomocí air brush naklíženo roztokem Tylose MH 300 v demineralizované vodě. 

6.6 Skeletizace papírové podložky 

Z důvodu rozsáhlého poškození nosné podložky bylo přistoupeno k celoplošné 

skeletizaci – podlepení díla japonským papírem (39 g/m2). Rozměr japonského papíru byl na 

každé straně díla ponechán o 4 cm větší, aby mohlo dojít k adjustaci díla na lepenku. Jako 

adhezivum byla použita směs 4% roztoku Tylosy MH 6000 a pšeničného škrobu v poměru 

cca 2:3.  

6.7 Doplnění chybějících částí papírové podložky 

Pro doplnění chybějících částí papírové podložky byly vytvořeny doplňky z předem 

připravené zatónované papírové suspenze. Jako adhezivum byla použita směs 4% roztoku 

Tylosy MH 6000 a pšeničného škrobu v poměru cca 2:3. 

6.8 Adjustace díla 

Dílo bylo adjustováno na 2mm lepenku s alkalickou rezervou pomocí proužků 

z klucelové folie (japonský papír 18 g/m2 a Klucel G) a vypnuto za přesah japonského papíru na 

okraji díla, kterým bylo dílo polepeno. 

6.9 Provedení retuše na díle 

Na díle byla provedena lokální a napodobivá čárkovaná retuš po tvaru, kterou bylo 

dosaženo scelení díla a zároveň je snadno rozlišitelná od originálu. Retuš byla od originálu 

částečně izolována lokálním nátěrem 5% roztoku Paraloidu B-72 v etanolu. 

Pro retuš byly použity pigmenty pojené 1% roztokem Paraloidu B-72 v etanolu. 
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7. Seznam použitých materiálů, přístrojů a chemikálií  

7.1 Přístroje a zařízení 

• fotoaparát Canon EOS 60D 

• generátor aerosolu AGS 2000 (ZENTRUM FÜR BUCHERHALTUNG GmbH) 

• klimatická komora Avair (RESTAURO-TECHNIKA) 

• kompresor pro air brush (Boesner) a souprava air brush Micro-Color (GÜDE) 

• lampa TL-D Philips BLB (360–380 nm), (Philips Česká republika s.r.o.) 

• pH meter Orion Star A111 (Fisher Scientific) s dotykovou pH elektrodou 

(HANNA Instruments, Inc.) 

• restaurátorská, tepelně regulovatelná špachtle Cauter RTC 2F (RESTAURO-

TECHNIKA) 

• vřetenový lis 

7.2 Použité materiály 

• Alkalická lepenka Ivory, 2 mm (CEIBA s.r.o.) 

• japonský papír Kouzo 39 g/m2, japonský papír 18 g/m2 (CEIBA s.r.o.) 

• Klucel G – hydroxyproplycelulóza (CEIBA s.r.o.) 

• papírovina (CEIBA s.r.o.) 

• Paraloid B-72 – kopolymer metylakrylátu s etylmetakrylátem (CEIBA s.r.o.) 

• pigmenty (H. Schmincke & Co.) 

• pšeničný škrob (CEIBA s.r.o.) 

• Saturnová barviva 

• Tylose MH 6000 – methylhydroxyethylcelulosa (CEIBA s.r.o.) 

• Tylose MH 300 – methylhydroxyethylcelulosa (CEIBA s.r.o.) 

• Vyzina (CEIBA s.r.o.) 

• Želatina (CEIBA s.r.o.) 

7.3 Pomocné materiály 

• filtrační papír 75 g/m2, 520 g/m2 (CEIBA s.r.o.) 

• Hollytex – netkaná textilie, 100 % polyester, 33 g/m2 (CEIBA s.r.o.) 

• houbička kosmetická ebelin – syntetická pryž (dm drogerie markt s.r.o.) 

• obvazová vata, buničina, sterilní vatové tampóny 

• vlasové štětce 



 

 90 

7.4 Použité chemikálie 

• demineralizovaná voda (FR UPa) 

• etanol (PENTA s.r.o.) 

 

8. Podmínky a způsob uložení 

Pro zachování stavu zrestaurovaného díla je nutné dodržovat závazné podmínky uložení 

pro sbírkové artefakty. Dílo by nemělo být vystaveno intenzivnímu osvětlení, proto se mimo 

prezentaci doporučuje ponechat ve tmě. Měly by být eliminovány zdroje UV záření. Dílo by 

nemělo být vystaveno poblíž zdroje sálavého tepla. Dále je doporučeno zabránit náhlému 

a extrémnímu kolísání relativní vlhkosti a teploty.15 
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15 ĎUROVIČ, Michal a kolektiv: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Praha: Paseka, 2002, s. 85–
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11. Příloha 1 – Tabulková příloha  

Seznam tabulek 

Tabulka 1 – Zkoušky rozpustnosti barevných vrstev ....................................................... 91 

Tabulka 2 – Zkoušky použití konsolidantů pro barevnou vrstvu ..................................... 91 

 

rozpouštědlo demi. voda etanol 

barevná vrstva   

béžová + + 

bílá + + 

červená + + 

fialová + + 

hnědá + + 

metál - + 

modrá + + 

modrozelená + + 

oranžová + + 

zelená + + 

žlutá + + 

Tabulka 14 – Zkoušky rozpustnosti barevných vrstev 

konsolidant vyhodnocení 
1% r. Klucel G v etanolu mírné ztmavnutí, nedostatečná adheze 

1% r. Klucel G v demi. vodě mírné ztmavnutí, nedostatečná adheze 

1% r. vyzina v demi. vodě vytváří mírné mapy, nedostatečná adheze, nemění barevnost 

4% r. želatina ve vodě vytváří mírné mapy, dostatečná adheze, nemění barevnost 

5% r. Paraloid B-72 v etanolu tmavnutí barevné vrstvy, dostatečná adheze 

Tabulka 15 – Zkoušky použití konsolidantů pro barevnou vrstvu
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12. Příloha 2 – Chemicko-technologický průzkum 
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Obrázek 61 – Detail díla před restaurováním 

 

Obrázek 62 – Detail díla po restaurování



 

 109 
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1. Úvod 

Předmět restaurování:  

Sursum corda 

Inventární číslo:  

O 2404 

Autor:  

Václav Hradecký (21. 10. 1867 – 14. 6. 1940), signováno v pravém dolním rohu „V. H.“ 

Doba vzniku:  

Nedatováno, kolem roku 1909 (?) 

Technika a materiál:  

Tempera na papírovém kartonu (kolem 250 g/m2), nalepená na pomocné textilní podložce, 

napnuto na dřevěném rámu s vertikální středovou příčkou 

Rozměry:  

955 x 1370 mm (V x Š) 

Objednavatel a majitel:  

Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, 771 11 Olomouc 

Zhotovitel:  

Univerzita Pardubice, Veřejná škola, zal. podle zák. č. 111/1998 Sb., sídlo Studentská 95, 

532 10 Pardubice, zastoupená Mgr. Radomírem Slovikem, děkanem FR, Jiráskova 3, 

570 01 Litomyšl 

Vedoucí práce:  

Mgr. art. Luboš Machačko, vedoucí ARUDP FR UPa 

Spolupráce: 

          Josef Čoban, akad. mal. a restaurátor, ARUDP FR UPa 

Restaurovaly:  

Veronika Klimszová a Klára Schmidtová, studující FR UPa  

Datum započetí a ukončení restaurování:  

23. 5. 2018 – 8. 8. 2018  
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2. Popis díla 

2.1 O autorovi 

Autorem díla je Václav Hradecký, který se narodil ve Světlé nad Sázavou, studoval 

nejprve na pražské Uměleckoprůsmyslové škole, poté přestoupil na Akademii umění.16 

Vystavoval např. na Světové výstavě v Chicagu či Filadelfii, kde jeho obrazy s oblíbeným 

civilním tématem vzbudily značný ohlas. Ve svém díle často kritizoval společnost a politické 

dění doby, právě proto se roku 190117 přestěhoval do Paříže, kde se přátelil s Josefem Mařatkou 

či Františkem Kupkou, se kterým zde přispíval do satirického časopisu L’Assiette au Beurre. Se 

změnou politické atmosféry ve Francii se roku 1908 vrátil do Prahy,18 kde se však začal stranit 

veřejnému životu a přestal vystavovat, ač tvořil dále. Věnoval se především tématům z českých 

dějin. 

Po smrti Václava Hradeckého (umírá v Domažlicích roku 1940) přešla jeho výtvarná 

pozůstalost do majetku Jiřího Karáska ze Lvovic,19 dnes je součástí sbírky Památníku národního 

písemnictví v Praze. 

2.2 Typologický popis a historie díla 

Předmětem restaurování je tempera s názvem Sursum corda (z latiny „vzhůru srdce“), jejíž 

rozměry jsou 955 x 1370 mm a je autorem signováno v dolním pravém rohu iniciály „V. H.“, 

pod nimi se nachází přípis „Zkizza k cyklu Sursum Corda“. Obraz vznikl pravděpodobně po 

návratu Hradeckého z Paříže, tedy kolem roku 1909. 

Dílo zakoupil roku 1999 ve Starožitnostech v Praze Patrik Šimon20 (ze zadní strany díla 

se na vertikální příčce dřevěného napínacího rámu nachází štítek s označením „Sbírka Patrika 

Šimona“), obraz posléze přešel do sbírky Muzea umění v Olomouci. Susum corda bylo údajně 

vytvořeno podle jedné z úlových kreseb cyklu SURSUM CORDA,21 který se nepodařilo 

dohledat. Obraz Sursum corda dosud neprošel žádným profesionálním restaurátorským 

zásahem.22 Fotografie obrazu je reprodukována v publikacích Karel Vítězslav Mašek23 

                                                
16 Světlá nad Sázavou. Významní rodáci a občané. [online]. [Cit. 8. 8. 2018]. Dostupné z: 
http://www.svetlans.unas.cz/index.php?id=mestoRodaci#rodak3.  
17 MŽYKOVÁ, Marie a kol. Olomoucká obrazárna. (IV), Evropské malířství 19. století z olomouckých 
sbírek. Vydání první. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2016, s. 96–97. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 MŽYKOVÁ, Marie a Thérèse BUROLLET. Křídla slávy: Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie. 
Praha: Galerie Rudolfinum, 2001. 
21 Ibidem. 
22 Viz MŽYKOVÁ (pozn. 2). 
23 FABELOVÁ, Karolína. Karel Vítězslav Mašek. Vyd. 1. Praha: Eminent 2002, s. 73. 
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a Olomoucká obrazárna. (IV) Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek.24 Dílo bylo 

zapůjčeno na výstavu Křídla slávy, která probíhala v pražském Rudolfinu v roce 2000–2001.25 

Ústřední výjevem na díle je postava do dáli hledícího Choda držícího na rameni kosu 

s narovnanou čepelí, chodskou zbraň. Muž v dlouhém kabátu se opírá o ležící klády, v pozadí je 

vyobrazena krajina se skalami a lesem, to vše je lazeno do poněkud monotónních, šedivých tónů.  

2.3 Studie k obrazu Chodská stráž 

Mezi pozůstalostí Václava Hradeckého v PNP patří i tři přímo související díla. Jedná se o 

dvě olejomalby s totožným motivem a drobnou kresbu tužkou – studii k postavě Choda 

(viz Příloha 4 – Obrazová příloha 2). Dílo Sursum corda je pravděpodobně jednou z více 

přípravných studií k obrazu Chodská stráž.26  

Olejomalba na plátně (770 x 1160 mm) s názvem Chodská stráž obsahuje stejný motiv 

jako dílo Sursum corda s několika málo změnami. Na výsledném obraze Chodská stráž se 

kupříkladu nachází hlavy dvou postav, opřených o klády a otočených zády k divákovi či nohy 

stojící postavy jsou překryty trsem trávy. Sytost barev je potlačena ještě více než u obrazu 

Sursum corda. 

Dalšími studiemi jsou menší olejomalba Chodská stráž – studie k obrazu IO 75227 

(480 x 700 mm) a kresebná studie sedláka na papíře.28 

2.4 Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací 

Předané dílo nebylo adjustováno v ozdobném rámu. Malba vodou rozpustnými barvami 

byla provedena na papírové podložce vyšší gramáže (kolem 250 g/m2). Papírová podložka byla 

podlepena plátnem bez šepsu, které bylo napnuto na vypínací dřevěný rám (bez klínování) 

s vertikální středovou příčkou. Obvod díla byl přes boční hrany zajištěn pruhem z černého papíru 

o celkové šířce 7 cm (s přesahem 1 cm do lícové strany).  

 Na celém povrchu malby se nacházela nepravidelná vrstva zažloutlého laku, místy ve 

formě „stékanců“, v lakové vrstvě se objevovaly nečistoty ve formě černých teček. Dílo bylo 

výrazně zvlněno ve svých rozích, jelikož došlo k uvolnění nosné textilní podložky od napínacího 

rámu. Na těchto místech byla barevná vrstva mechanicky poškozena. Výrazným poškozením 

                                                
24 Viz MŽYKOVÁ (pozn. 2). 
25 Ibidem. 
26 Obraz Chodská stráž se nachází ve fondu PNP v Oddělení uměleckých sbírek pod inv. číslem IO 752. 
27 Obraz Chodská stráž – studie k obrazu IO 752 se nachází ve fondu PNP v Oddělení uměleckých sbírek pod 
inv. číslem IO 783. 
28 Studie sedláka v kožichu se nachází ve fondu PNP v Oddělení uměleckých sbírek pod inv. číslem IK 3198. 
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byla ztráta papírové podložky v dolním pravém rohu díla o rozsahu 3 x 5 cm, dále protržení 

o délce cca 8 cm v levé spodní části. V dřevěném napínacím rámu se vyskytovaly výletové 

otvory dřevokazného hmyzu, kterými bylo poškozeno i samotné plátno s papírovou podložkou. 

Z rubové strany bylo dílo znečištěno prachovým depozitem. V místech zvlnění byl lepený spoj 

mezi papírem a plátnem uvolněný. 

 Obvodové zajištění díla černým pruhem papíru, které zároveň vytvářelo decentní 

orámovaní, bylo značně znehodnoceno trhlinami, ztrátami materiálu či odřením, místy se 

vyskytovala vysprávka lepící páskou či lepidlem. V místech ztrát černého papíru na líci díla bylo 

možné pozorovat barevnou vrstvu bez laku. 

Na díle byly zřejmé dva typy druhotných zásahů. První z nich se nacházel pod lakem ve 

formě tmelů a retuší. Zejména v místech při dolním okraji díla a ve středu postavy (podpaždí). 

Na rubové straně díla se v těchto místech objevovaly stopy po lepidle, které prostupovalo skrze 

plátno. Druhý typ zásahů byl znatelný na lakové vrstvě ve formě matných přemaleb na různých 

místech díla. Nejrozsáhlejší přemalby se nacházely v levé části díla (nad kládami). 
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3. Nálezová (průzkumová) zpráva 

Podrobný restaurátorský průzkum byl zaměřen k identifikaci poškození díla, posouzení 

příčin těchto poškození a určení použitých materiálů a technik. Restaurátorský průzkum 

dokumentoval stav díla před započetím restaurátorských prací a byl podkladem pro určení 

vhodného restaurátorského postupu.  

3.1 Neinvazivní metody průzkumu 

3.1.1 Průzkum v denním rozptýleném světle�

Průzkumem v denním rozptýleném světle byly získány základní informace o stavu 

barevných a podkladových vrstev a o celkovém stavu díla. Vizuální průzkum v denním 

rozptýleném světle je popsán v kapitole Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací. 

3.1.2 Průzkum v razantním bočním nasvícení 

Razantní boční nasvícení zvýraznilo reliéf malby, dále poškození a zvlnění podložky 

(viz kapitola Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací). 

3.1.3 Průzkum v ultrafialovém záření 

Dílo bylo prozkoumáno a fotograficky zdokumentováno v ultrafialovém záření (trubice 

značky TL-D Philips BLB s vlnovou délkou 360–380 nm). Průzkum zvýraznil lakovou vrstvu, 

která luminovala oranžovou barvou a pomohl určit rozsah přemaleb na této lakové vrstvě, které 

v nasvícení luminovaly ve třech odstínech modré. Na rubové straně bylo v místě druhotných 

zásahů nalezeno adhezivum se zelenou luminiscencí. 

3.1.4 Průzkum v infračerveném záření 

Dílo bylo prozkoumáno a fotograficky zdokumentováno v infračerveném zářením 

(kamera pro IR Electrophysic Micron Viewer, model 7290A). Průzkum provedl Mgr. art. Luboš 

Machačko, vedoucí ARUDP FR UPa. Na díle nebyla zjištěna žádná podkresba či podmalba. 

3.1.5 Určení mikrobiologického napadení 

Pomocí sterilní vatové tyčinky byl proveden stěr z líce i rubu podložky v ploše 

10 x 10 cm a předán k analýze na katedru biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-

technologické UPce. Analýzu provedla Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D., mikrobiolog. Výsledky 

mikrobiologického napadení byly negativní. 
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3.2 Invazivní metody průzkumu 

3.2.1 Zkoušky rozpustnosti  

Vatové smotky napuštěné v příslušných rozpouštědlech se postupně přikládaly ke 

zkoumaným adhezivům, přemalbám na lakové vrstvě a lakové vrstvě. Zkoušky rozpustnosti na 

samotné barevné vrstvě malby bez laku mohly být provedeny až po sejmutí černého papíru na 

obvodu díla (viz kapitola Postup restaurátorských prací). Druh rozpouštědel byl zvolen podle 

předpokládaného restaurátorského zásahu. Provedené zkoušky rozpustnosti jsou popsány 

v tabulkách 1–2 (viz Příloha 1 – Tabulková příloha). 

3.2.2 Měření hodnot pH 

Měření bylo provedeno ve třech fázích procesu restaurování – před započetím práce na 

zadní straně díla (textilní podložka), dále po sejmutí textilní podložky na rubu díla (papír), 

a nakonec po odkyselení papírové podložky. Jednotlivá měření na díle jsou popsána v tabulce 3 

(viz Příloha 1 – Tabulková příloha). 

3.2.3 Chemicko-technologický průzkum 

Průzkum byl zaměřen na provedení stratigrafie barevných vrstev, materiálový průzkum, 

vlákninové složení papírové i textilní podložky, identifikace pojiv vrstev malby, laku a adheziva. 

Průzkum byl proveden Ing. Petrou Lesniakovou, Ph.D. z katedry chemické technologie 

FR UPce (viz Příloha 2 – Chemicko-technologický průzkum). 

 

 

  



 

 126 

4. Vyhodnocení průzkumu 

Dílo Sursum corda od Václava Hradeckého je vodou rozpustná malba, pravděpodobně 

tempera. Pojivo barevné vrstvy se nepodařilo z technických důvodu během chemicko-

technologického průzkumu určit, zkoušky rozpustnosti během restaurování však odhalily 

částečnou rozpustnost vodou. Nelze rovněž vyloučit olejovou složku. 

Nejvýraznějším poškozením na díle je zvlnění podložky i s barevnou vrstvou v rozích díla, 

ke které došlo uvolněním textilní podložky od napínacího rámu či změnou v jeho tenzi. Dřevěný 

napínací rám není klínovací, proto bude vyměněn, aby se dále předcházelo podobným 

deformacím. Vlivem nesprávného zacházení s dílem je na mnoha místech mechanicky 

poškozeno a došlo ke ztrátám papírové hmoty. Na několika místech je lepený spoj mezi 

podložkami uvolněn, plátno tudíž nedoléhá na papír. Během restaurování bylo odhaleno rozsáhlé 

poškození plátna, způsobené dřevokazným hmyzem, jehož výletové otvory se nacházejí 

i v dřevěném napínacím rámu a papíru. Chemicko-technologickým průzkumem bylo zjištěno 

vlákninové složení obou podložek – papír byl vyroben z dřevoviny a hadroviny lýkových 

vláken, plátno je lněné. 

Malba nebyla celoplošně podložena podkladovým nátěrem, pouze lokálně v místech 

oblohy – průzkum zde potvrdil vrstvu obsahující olovnatou bělobu. Jinde na obraze (například 

u rukojeti kosy) prosvítá samotná papírová podložka. Průzkumem v IR záření nebyla zjištěna 

žádná podkresba. 

Na díle je celoplošně aplikována vrstva laku, která v UV záření luminovala oranžovou 

barvou, což je typické pro šelak. Ten byl potvrzen i chemicko-technologickým průzkumem. 

Laková vrstva je výrazně zažloutlá a nepravidelně nanesena, zvláště rušivé jsou „stékance“ laku. 

Zkoušky rozpustnosti zjistily rozpustnost především etanolem a acetonem. 

Na díle se nacházejí dva typy druhotných zásahů. Na laku lze okem pozorovat rozsáhlé 

přemalby, které jsou na rozdíl od lesklého laku matnou vrstvou. Tyto přemalby byly dokonaleji 

zmapovány v UV záření, kde luminovaly ve třech odstínech modré a byly potvrzeny na 

provedené stratigrafii barevných vrstev. Vzhledem k jejich charakteristice se domníváme, že se 

jedná o autorský zásah. Tyto přemalby totiž nezakrývají žádné poškození na díle, jedná se pouze 

o barevné lazení a doplnění detailů. Autorství se nepodařilo potvrdit ani vyvrátit, proto v rámci 

dalších restaurátorských prací zůstanou přemalby zachovány.  

Další typ druhotných zásahů byl objeven pod lakovou vrstvou. Lze je odlišit výrazným 

reliéfem, který tvoří tmelení. Během restaurování byla sejmuta textilní podložka, pod kterou 

byly zjištěny mnohé trhliny a defekty papíru. Pravděpodobně sám autor tato poškození 
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vyspravil. Na zadní straně díla se v těchto místech objevují stopy od adheziva, které prostoupilo 

skrze plátěnou podložku. Prostoupené adhezivum bylo rozeznatelné na rubu díla v UV záření, 

kde vykazovalo nazelenalou luminiscenci. Chemicko-technologickým průzkumem bylo zjištěno 

na bázi chloroprenu a je nerozpustné ve vodě. Liší se tak od adheziva, které bylo použito pro 

spoj mezi papírovou a textilní podložkou, rovněž pro černý papír po obvodu. Toto adhezivum 

reagovalo na rozpustnost vodou, jedná se pravděpodobně o klih.  

Černý pruh papíru, který zajišťuje obvod díla je zřejmě taktéž autorským zásahem. Lze 

tak usoudit z faktu, že se pod ním nenachází barevná vrstva. Na některých místech se rovněž 

nachází přesah malby, autor tak zřejmě černý lem vytvořil v průběhu práce. Tento papír je na 

mnoha místech značně poškozen trhlinami a ztrátami materiálu, proto bude sejmut 

a rekonstruován.  

Před započetím práce bylo provedeno měření pH textilní podložky, a po jejím sejmutí 

rovněž měření papíru. Obě podložky vykazovaly značně nízké pH, což mohlo zapříčinit 

převážně klihové lepidlo. 
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5. Restaurátorský záměr 

Na základě výsledků restaurátorských průzkumů, s ohledem na stav díla a požadavky 

zadavatele navrhuji následující postup restaurátorských prací: 

1. Provedení podrobné fotodokumentace stavu díla před, během a po skončení procesu 

restaurování; 

2. Průzkum neinvazivní – průzkum v denním rozptýleném světle, průzkum v razantním 

bočním nasvícení, průzkum v UV záření, průzkum v IR záření, odběr vzorků k určení 

mikrobiologického napadení; 

3. Průzkum invazivní – zkoušky rozpustnosti (adheziva, barevné a lakové vrstvy, 

přemalby), měření pH plátna, odběr vzorků k chemicko-technologickému průzkumu; 

4. Mechanické čištění rubu díla; 

5. Demontáž díla z napínacího rámu; 

6. Separace textilní podložky od papírové podložky (odstranění zbytku adheziva 

z papírové podložky); 

7. Sejmutí černého papíru z obvodu díla; 

8. Ztenčení a úprava lakové vrstvy; 

9. Odkyselení papírové podložky; 

10. Podlepení díla novým plátnem; 

11. Doplnění ztrát papírové podložky papírovými záplatami a papíovým tmelem; 

12. Provedení scelující retuše; 

13. Vypnutí díla na nový napínací rám; 

14. Rekonstrukce černého papírového lemu po obvodu díla. 
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6. Postup restaurátorských prací 

Před zahájením restaurátorských prací na díle byla provedena řada neinvazivních 

i invazivních průzkumů, které jsou blíže popsány v kapitole Nálezová (průzkumová) zpráva. 

V dílčích fázích průzkumu na díle, dále před, během a po skončení celého procesu restaurování 

byla rovněž pořízena podrobná fotodokumentace. 

6.1 Mechanické čištění rubu díla 

Rub díla – textilní podložka a napínací rám byly očištěny pomocí muzejního vysavače. 

6.2 Demontáž díla z napínacího rámu 

Nejprve byl od napínacího rámu pomocí párového skalpelu uvolněn černý obvodový 

papír, který překrýval okraje a upevnění textilní podložky (hřebíky a připínací špendlíky) 

k napínacímu rámu. Dále mohlo být od rámu uvolněno samotné plátno. V místech druhotných 

zásahů pod lakem použité chemoprenové adhezivum prostoupilo skrze textilní podložku, která 

se tudíž přichytila k přilehlému napínacímu rámu. Aby mohlo dojít k bezpečné separaci textilní 

podložky mechanickou cestou, bylo adhezivum z líce zahřáto restaurátorskou špachtlí, díky 

čemuž změklo. Následovně bylo z napínacího rámu dílo spolu s textilní podložkou i černým 

papírem sejmuto. Pod rámem se na textilu vyskytovalo mnoho nečistot a prachového depozitu, 

textil byl proto očištěn pomocí muzejního vysavače.  

6.3 Separace textilní podložky 

Snímání textilní podložky byl zdlouhavý proces, při kterém bylo adhezivum uvolňováno 

teplou parou demineralizované vody (párový skalpel) a textil byl opatrně separován pomocí 

špachtle. Zbytky adheziva (zřejmě klihového) na papírové podložce byly záhy odstraňovány 

špachtlí a vatovými smotky. Chemoprenové adhezivum v místech druhotných zásahů bylo 

neměkčeno obkladem z buničité vaty a toluenu a odstraněno špachtlí.  

Po sejmutí textilní podložky bylo možné důkladněji zmapovat trhliny a poškození papíru. 

V levé dolní části byl na rubu rovněž odhalen bílý tmel (reagující na vodu), jehož reliéf 

a struktura byly upraveny pomocí skalpelu a vatovým smotkem namočeným v demineralizované 

vodě. Trhliny v papíru byly na rubu díla dočasně zajištěny proužky z japonského papíru 

a 2% roztoku Tylose MH 6000 v demineralizované vodě, aby se usnadnila manipulace s dílem. 

Dále byla změřena hodnota pH papírové podložky v několika místech, jejíž průměr byl 4,3 

(viz Tabulka 3, Příloha 1 – Tabulková příloha). 
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6.4 Sejmutí černého papíru z obvodu díla 

Pro sejmutí černého papíru, přichyceného po obvodu líce díla byl použit párový skalpel 

a špachtle. Pod černým papírem se nacházela malba bez lakové vrstvy a dodatečné zkoušky 

rozpustnosti zjistily, že barevná vrstva je rozpustná ve vodě.  

6.5 Ztenčení a úprava lakové vrstvy 

Vzhledem k nepravidelnosti a zažloutnutí lakové vrstvy bylo přistoupeno k jejímu 

ztenčení a úpravě, jednalo se především o výrazné „stékance“ a hrubé nánosy laku. Laková 

vrstva byla ztenčována lokálně pomocí vatových smotků namočených v acetonu či etanolu. 

Vatovým smotkem a rozpouštědlem byla rovněž neměkčena místa s černými tečkami – 

nečistotami v laku, ty byly následně špičkou skalpelu opatrně odstraněny. Během práce bylo 

nutné se vyhýbat přemalbám na lakové vrstvě, pro kontrolu byla používána kompaktní UV 

lampa. 

6.6 Odkyselení papírové podložky 

Na rub díla byl pomocí air-brush celoplošně aplikován postřik 2% roztoku MMMK 

v metanolu. Po prvním odkyselení byla opět změřena hodnota pH, která se zvýšila přibližně 

o jeden stupeň (viz Tabulka 3, Příloha 1 – Tabulková příloha). Papírová podložka byla proto 

odkyselena podruhé.  

6.7 Podlepení díla novým plátnem 

Pro podlepení papírové podložky novou textilní podložkou bylo připraveno lněné plátno 

napnuté na pomocný rám. Rozměr připraveného plátna byl z každé strany cca o 20 cm větší. 

Toto plátno bylo nejprve vysráženo horkou vodou, vyžehleno a vypnuto na dřevěný rám, 

nakonec bylo opatřeno tenkým nátěrem směsí 4% Tylose MH 6000 v obohacené vodě 

a pšeničného škrobu (1:2). Směs byla rozdělána a ředěna obohacenou vodou, pro vytvoření 

alkalické rezervy. 

Dočasné zajištění trhlin v papíru japonským papírem na rubu díla bylo sejmuto a znovu 

provedeno na straně lícové. Před samotným kašírováním bylo dílo nejprve navlhčeno 

a vyrovnáno. Potřebnou vlhkost zajistily předem navlhčené filtrační papíry, které byly přiloženy 

k rubu díla. Pro separaci a bezpečný průchod vlhkosti byla mezi papírovou podložku a filtrační 

papíry vložena speciální textilii Sympatex.  

Na rub ještě vlhkého díla bylo naneseno výše zmíněné adhezivum (Tylose + škrob), po 

obvodu díla v rozsahu asi 1 cm bylo naneseno adhezivum KLUG. Dílo bylo přeneseno na 
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připravené plátno a mezi dřevěnými deskami spolu s ním vloženo do vřetenového lisu v tzv. 

„měkkém sendviči“. Filtrační papíry byly vyměňovány, dokud nedošlo k dokonalému vyschnutí 

díla. 

6.8 Doplnění ztrát papírové podložky 

Ztráty byly doplněny záplatami z předem připraveného papíru odlitého z papírové 

suspenze. Jako adhezivum byla použita směs 4% Tylose MH 6000 v obohacené vodě a škrobu 

(1:2). Menší defekty a perforace byly vytmeleny tmelem z papíroviny a 2% roztoku Tylose MH 

6000 v demineralizované vodě. 

6.9 Scelující retuše 

Na díle byly provedeny scelující retuše pryskyřičnými barvami Maimeri29 ředěnými 

terpentýnem. Povrch papíru a papírových doplňků byl částečně uzavřen nátěrem 2% Tylose MH 

6000 v demineralizované vodě. Pokud bylo třeba na závěr upravit povrch retuší (mat/lesk), byl 

použit damarový lak. 

6.10 Vypnutí díla na nový napínací rám 

Dílo podlepené plátnem bylo sejmuto z pomocného rámu a napnuto na nový dřevěný 

napínací rám (klínovací) pomocí hřebíků z jednoho kusu kovu a sponek. Díky možnosti 

klínování předcházíme případnému uvolnění a deformaci díla. 

Z původního napínacího rámu byly mechanickou cestou sejmuty štítky a pomocí adheziva 

Acrylkleber 498 HV přichyceny na zadní stranu nového napínacího rámu.  

6.11 Rekonstrukce černého papíru po obvodu díla 

Pro rekonstrukci černého papíru lemujícího obvod díla, který vytvářel pomyslné rámování 

a zakrýval okraje plátna a způsob, jakým bylo k napínacímu rámu přichyceno byl použit 

neutrální papír (90 g/m2), na který byla pomocí air-brush aplikována vrstva černé tuše. 

Připravené pruhy papíru byly nejprve přichyceny po obvodu lícové strany díla, a to 5% roztokem 

Klucelu G v demineralizované vodě. K plátnu byl papír po okraji a ze zadní strany přichycen 

pomocí adheziva Acrykleber 498 HV. Adheziva byla zažehlována vyhřívanou restaurátorskou 

špachtlí. 

 

                                                
29 Na okraji díla byla nejprve provedena zkouška dvou typů retuší: Typ 1 – separační vrstva 5% roztok 
Paraloidu B-72 v ethanolu, retuš kvašovými barvami, šelakový lak; typ 2 – uzavření povrchu papíru 5% 
roztkem Tylose MH 6000 v demineralizované vodě, retuš pryskyřičnými barvami Maimeri. 
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7. Seznam použitých materiálů, přístrojů a chemikálií  

7.1 Přístroje a zařízení 

• fotoaparát Canon EOS 70D 

• klimatická komora Avair (RESTAURO-TECHNIKA) 

• kompresor pro air-brush (Boesner) a souprava air-brush Micro-Color (GÜDE) 

• lampa UV-Compact-R, 9 W UV-A (320 nm) (CEIBA s.r.o.) 

• lampa TL-D Philips BLB (360–380 nm), (Philips Česká republika s.r.o.) 

• muzejní vysavač (DYTEC s.r.o.) 

• napínací kleště 

• párový skalpel (RESTAURO-TECHNIKA) 

• pH meter Orion Star A111 (Fisher Scientific) s dotykovou pH elektrodou 

(HANNA Instruments, Inc.) 

• restaurátorská, tepelně regulovatelná špachtle Cauter RTC 2F (RESTAURO-

TECHNIKA) 

• vřetenový lis 

7.2 Použité materiály 

• Acrylkleber 498 HV – akrylové adhezivum (Lascaux Colours & Restauro) 

• barvy na bázi mastixové pryskyřice Maimeri Restauro (DanArt s.r.o.) 

• bělený šelak 

• celolněné plátno 

• černá tuš (KOOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.) 

• damara – pryskyřice (GRAC spol. s.r.o.) 

• dřevěný napínací rám, klínovací 

• japonský papír 18 g/m2 (CEIBA s.r.o.) 

• Klucel G – hydroxyproplycelulóza (CEIBA s.r.o.) 

• KLUG – disperzní lepidlo (CEIBA s.r.o.) 

• kovové hřebíky, sponky 

• kvašové barvy (Royal Talens) 

• neutrální papír 90 g/m2  

• papírovina (CEIBA s.r.o.) 

• Paraloid B-72 – kopolymer metylakrylátu s etylmetakrylátem (CEIBA s.r.o.) 

• pšeničný škrob (CEIBA s.r.o.) 
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• saturnová barviva 

• Tylose MH 6000 – methylhydroxyethylcelulosa (CEIBA s.r.o.) 

• Tylose MH 300 – methylhydroxyethylcelulosa (CEIBA s.r.o.) 

7.3 Pomocné materiály 

• dřevěné laťky, dřevěné desky 

• filtrační papír 75 g/m2, 520 g/m2 (CEIBA s.r.o.) 

• Hollytex – netkaná textilie, 100 % polyester, 33 g/m2 (CEIBA s.r.o.) 

• melinex – folie, 100 % polyester, 75 µm (CEIBA s.r.o.) 

• obvazová vata, buničina, sterilní vatové tampóny 

• skalpel, špachtle 

• Sympatex (CEIBA s.r.o.) 

• vlasové štětce 

7.4 Použité chemikálie 

• aceton (PENTA s.r.o.) 

• demineralizovaná voda (FR UPa) 

• etanol (PENTA s.r.o.) 

• isopropylalkohol (PENTA s.r.o.) 

• MMMK v metanolu – metoxymagnesiummetylkarbonát (FR UPa) 

• obohacená voda (FR UPa) 

• terpentýn (PENTA s.r.o.) 

• toluen (PENTA s.r.o.) 

• white spirit (PENTA s.r.o.) 

• xylen (PENTA s.r.o.) 

 

8. Podmínky a způsob uložení 

Pro zachování stavu zrestaurovaného díla je nutné dodržovat závazné podmínky uložení 

pro sbírkové artefakty. Dílo by nemělo být vystaveno intenzivnímu osvětlení, proto se mimo 

prezentaci doporučuje ponechat ve tmě. Měly by být eliminovány zdroje UV záření. Dílo by 

nemělo být vystaveno poblíž zdroje sálavého tepla. Dále je doporučeno zabránit náhlému 

a extrémnímu kolísání relativní vlhkosti a teploty.30 

                                                
30 ĎUROVIČ, Michal a kolektiv: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Praha: Paseka, 2002, s. 85–
108.   
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rozpouštědlo demi. voda toluen 

adhezivum   

na rubu díla, prostoupeno skrze plátno - + 

mezi papírovou a textilní podložkou + - 

pro černý papír + - 

Tabulka 16 – Zkoušky rozpustnosti adheziv 

rozpouštědlo aceton demi. voda etanol isopropylakohol 

barevná vrstva + + + + 

přemalba na laku + - + + 

laková vrstva + - + + 

rozpouštědlo terpentýn toluen white spirit xylen 

barevná vrstva + + - + 

přemalba na laku + + - + 

laková vrstva - - - - 

Tabulka 17 – Zkoušky rozpustnosti barevné vrstvy, přemaleb, lakové vrstvy 

před započetím restaurování 
(rub – textilní podložka) 

po sejmutí textilní podložky 
(rub – papírová podložka) 

po 1. odkyselení 
(rub – papírová podložka) 

místo hodnota pH místo hodnota pH místo hodnota pH 

bod 1 4,5 foxing 3,6 foxing 4,3 

bod 2 4,1 bez foxingu 5,0 bez foxingu 6,2 

bod 3 4,2 chemopren 
adhezivum 4,5 chemopren 

adhezivum 5,3 

 Ø 4,2  Ø 4,3  Ø 5,2 

Tabulka 18 – Měření hodnot pH 
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12. Příloha 2 – Chemicko-technologický průzkum 

 



 

 137 



 

 138 



 

 139 



 

 140 



 

 141 



 

 142 



 

 143 



 

 144 



 

 145 



 

 146 



 

 147 



 

 148 



 

 149 



 

 150 

 



 

 151 

13. Příloha 3 – Obrazová příloha 1 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 – Dílo před restaurováním ............................................................................ 152 

Obrázek 2 – Dílo po restaurování .................................................................................. 152 

Obrázek 3 – Dílo před restaurováním, zadní strana ....................................................... 153 

Obrázek 4 – Dílo po restaurování, zadní strana ............................................................. 153 

Obrázek 5 – Dílo před restaurováním ............................................................................ 154 

Obrázek 6 – Dílo po restaurování .................................................................................. 154 

Obrázek 7 – Dílo před restaurováním ............................................................................ 155 

Obrázek 8 – Dílo po restaurování .................................................................................. 155 

Obrázek 9 – Detail díla před restaurováním .................................................................. 156 

Obrázek 10 – Detail díla po restaurování ....................................................................... 156 

Obrázek 11 – Detail druhotného zásahu pod lakem....................................................... 157 

Obrázek 12 – Detail druhotného zásahu pod lakem....................................................... 157 

Obrázek 13 – Detail nečistoty v lakové vrstvě............................................................... 158 

Obrázek 14 – Rozdíl v matu a lesku mezi přemalbou a lakovou vrstvou ...................... 158 

Obrázek 15 – Dílo v razantním bočním nasvícení ......................................................... 159 

Obrázek 16 – Zakreslení trhlin a ztrát papírové podložky ............................................. 159 

Obrázek 17 – Detail postavy v IR záření ....................................................................... 160 

Obrázek 18 – Detail postavy v IR záření ....................................................................... 160 

Obrázek 19 – Dílo v UV záření...................................................................................... 161 

Obrázek 20 – Detail v UV záření ................................................................................... 161 

Obrázek 21 – Detail textilní podložky po sejmutí napínacího rámu .............................. 162 

Obrázek 22 – Detail textilní podložky po sejmutí napínacího rámu .............................. 162 

Obrázek 23 – Detail tmelu na rubu papírové podložky ................................................. 163 

Obrázek 24 – Detail trhliny v papíru, místo druhotného zásahu pod lakem .................. 163 

Obrázek 25 – Dílo po sejmutí textilní podložky ............................................................ 164 

Obrázek 26 – Rub díla po sejmutí textilní podložky a černého papíru .......................... 164 

Obrázek 27 – Detail papírových záplat .......................................................................... 165 

Obrázek 28 – Zkouška retuší, výše typ 1 (kvaš), níže typ 2 (Maimeri) ......................... 165 

Obrázek 29 – Rekonstrukce černého papíru po obvodu díla ......................................... 166 

Obrázek 30 – Detail přichycení textilní podložky na napínací rám ............................... 166 

 

Autoři fotografií: Veronika Klimszová, Klára Schmidtová, Luboš Machačko



 

 152 

 

Obrázek 75 – Dílo před restaurováním 

 

Obrázek 76 – Dílo po restaurování 



 

 153 

 

Obrázek 77 – Dílo před restaurováním, zadní strana 

 

Obrázek 78 – Dílo po restaurování, zadní strana 



 

 154 

 

Obrázek 79 – Dílo před restaurováním 

 

Obrázek 80 – Dílo po restaurování 



 

 155 

 

Obrázek 81 – Dílo před restaurováním 

 

Obrázek 82 – Dílo po restaurování 



 

 156 

 

Obrázek 83 – Detail díla před restaurováním 

 

Obrázek 84 – Detail díla po restaurování 



 

 157 

 

Obrázek 85 – Detail druhotného zásahu pod lakem 

 

Obrázek 86 – Detail druhotného zásahu pod lakem 



 

 158 

 

Obrázek 87 – Detail nečistoty v lakové vrstvě 

 

Obrázek 88 – Rozdíl v matu a lesku mezi přemalbou a lakovou vrstvou 



 

 159 

 

Obrázek 89 – Dílo v razantním bočním nasvícení 

 

Obrázek 90 – Zakreslení trhlin a ztrát papírové podložky 



 

 160 

 

Obrázek 91 – Detail postavy v IR záření 

 

Obrázek 92 – Detail postavy v IR záření 



 

 161 

 

Obrázek 93 – Dílo v UV záření 

 

Obrázek 94 – Detail v UV záření 



 

 162 

 

Obrázek 95 – Detail textilní podložky po sejmutí napínacího rámu 

 

Obrázek 96 – Detail textilní podložky po sejmutí napínacího rámu 



 

 163 

 

Obrázek 97 – Detail tmelu na rubu papírové podložky 

 

Obrázek 98 – Detail trhliny v papíru, místo druhotného zásahu pod lakem 



 

 164 

 

Obrázek 99 – Dílo po sejmutí textilní podložky 

 

Obrázek 100 – Rub díla po sejmutí textilní podložky a černého papíru 



 

 165 

 

Obrázek 101 – Detail papírových záplat 

 

Obrázek 102 – Zkouška retuší, výše typ 1 (kvaš), níže typ 2 (Maimeri) 



 

 166 

 

Obrázek 103 – Rekonstrukce černého papíru po obvodu díla 

 

Obrázek 104 – Detail přichycení textilní podložky na napínací rám 

  



 

 167 

14. Příloha 4 – Obrazová příloha 2 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 – Studie sedláka v kožichu (k obrazu Chodská stráž), tužka .................... 168 

Obrázek 2 – Studie k obrazu Chodská stráž, olej....................................................... 169 

Obrázek 3 – Obraz Chodská stráž .............................................................................. 169 

Obrázek 4 – Detail obrazu Chodská stráž .................................................................. 170 

Obrázek 5 – Detail obrazu Chodská stráž .................................................................. 170 

 

Autoři fotografií: Veronika Klimszová, Klára Schmidtová, Luboš Machačko 

  



 

 168 

 
Obrázek 1 – Studie sedláka v kožichu (k obrazu Chodská stráž), tužka 



 

 169 

 
Obrázek 2 – Studie k obrazu Chodská stráž, olej 

 
Obrázek 3 – Obraz Chodská stráž 



 

 170 

 
Obrázek 4 – Detail obrazu Chodská stráž 

 
Obrázek 5 – Detail obrazu Chodská stráž



 

 171 

V. Restaurátorská dokumentace Návrh k fresce, Jan Preisler 

 

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE 
 

Jan Preisler 

Návrh k fresce 

 

 

 

Litomyšl 

2018 

 

Vedoucí práce: Mgr. art. Luboš Machačko, vedoucí Ateliéru restaurování uměleckých děl na 

papíru a souvisejících materiálech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice 

Restaurovala: Veronika Klimszová, studující IV. ročník Ateliéru restaurování uměleckých děl 

na papíru a souvisejících materiálech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice  



 

 172 

Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 3 

Místo uložení dokumentace:   

8. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování 

9. Městská galerie Litomyšl 

10. Soukromý archiv Veroniky Klimszové 

 

© Dokumentace jako dílo vědecké a literární je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. 

o Právu autorském (v úplném znění dodatků Autorský zákon podle č. 398/2006 Sb.) s tím, že 

právo k užití dokumentace má majitel díla.  

 

Dokumentaci vypracovala: Veronika Klimszová, studující FR UPa 

 

  



 

 173 

Prohlašujeme, že jsme použili při restaurování pouze materiálů a postupů uvedených v této 

restaurátorské dokumentaci. Nejsme si vědomi nových zjištění a skutečností na restaurovaných 

částech díla, které by nebyly uvedeny v této dokumentaci. 

Prohlašujeme, že restaurátorský zásah byl proveden v mezích určených zadáním. 

 

V Litomyšli dne 8. srpna 2018 

 

 

Restaurovala: Veronika Klimszová, studující FR UPa 

 

__________________________________________ 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. art. Luboš Machačko, vedoucí ARUDP FR UPa 

 

__________________________________________ 

  



 

 174 

Obsah 

1. Úvod  .............................................................................................................................. 176 

2. Popis díla .......................................................................................................................... 177 

2.1 Typologický popis .................................................................................. 177 

2.2 Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací ......................... 178 

3. Nálezová (průzkumová) zpráva ....................................................................................... 179 

3.1 Neinvazivní metody průzkumu .............................................................. 179 

3.1.1 Průzkum v denním rozptýleném světle .................................................. 179 

3.1.2 Průzkum v razantním bočním nasvícení ................................................. 179 

3.1.3 Průzkum v průsvitu ................................................................................. 179 

3.1.4 Průzkum v ultrafialovém záření ............................................................. 179 

3.2 Invazivní metody průzkumu ................................................................... 179 

3.2.1 Zkoušky stíratelnosti a rozpustnosti ....................................................... 179 

3.2.2 Měření hodnot pH ................................................................................... 179 

4. Vyhodnocení průzkumu ................................................................................................... 180 

5. Restaurátorský záměr ....................................................................................................... 181 

6. Postup restaurátorských prací........................................................................................... 182 

6.1 Mechanické čištění líce díla ................................................................... 182 

6.2 Fixace barevné vrstvy ............................................................................. 182 

6.3 Deinstalace díla z pasparty ..................................................................... 182 

6.4 Mechanické čištění rubu díla .................................................................. 182 

6.5 Odkyselení papírové podložky ............................................................... 182 

6.6 Vyrovnání díla ........................................................................................ 182 

6.7 Vyspravení trhlin papíru ......................................................................... 183 

6.8 Navrácení díla do pasparty a její úprava ................................................ 183 

7. Seznam použitých materiálů, přístrojů a chemikálií ........................................................ 184 

7.1 Přístroje a zařízení .................................................................................. 184 

7.2 Použité materiály .................................................................................... 184 

7.3 Pomocné materiály ................................................................................. 184 

7.4 Použité chemikálie .................................................................................. 184 

8. Podmínky a způsob uložení.............................................................................................. 185 

9. Seznam literatury a zdrojů................................................................................................ 185 

10. Seznam příloh ................................................................................................................... 185 

11. Příloha 1 – Obrazová příloha 1 ........................................................................................ 186 

12. Příloha 2 – Obrazová příloha 2 ........................................................................................ 196 



 

 175 

 

Počet stran dokumentace: 28 

Počet stran textu: 15 (bez příloh) 

Počet stran obrazové přílohy: 13 

 

  



 

 176 

1. Úvod 

Předmět restaurování:  

Náčrt k fresce 

Inventární číslo:  

G 920 

Autor:  

Jan Preisler (17. 2. 1872 – 27. 4. 1918), nesignováno, razítko z rubové strany 

„Z pozůstalosti prof. Jana Preislera, čís. 132“ 

Doba vzniku:  

Nedatováno, mezi lety 1901–1902 

Technika a materiál:  

Suchý pastel na papírové podložce s vergé (asi 150 g/m2), adjustováno ve dvoudílné 

paspartě z lepenky 

Rozměry:  

310 mm x 480 mm; pasparta 500 mm x 750 mm (okno 290 mm x 445 mm) (V x Š) 

Objednavatel a majitel:  

Městská galerie Litomyšl, Smetanovo náměstí 110, Litomyšl 570 01 

Zhotovitel:  

Univerzita Pardubice, Veřejná škola, zal. podle zák. č. 111/1998 Sb., sídlo Studentská 95, 

532 10 Pardubice, zastoupená Mgr. Radomírem Slovikem, děkanem FR, Jiráskova 3, 

570 01 Litomyšl 

Vedoucí práce:  

Mgr. art. Luboš Machačko, vedoucí ARUDP FR UPa 

Spolupráce: 

          Josef Čoban, akad. mal. a restaurátor, ARUDP FR UPa 

Restaurovala:  

Veronika Klimszová, studující FR UPa  

Datum započetí a ukončení restaurování:  

23. 7. 2018 – 3. 8. 2018  
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2. Popis díla 

2.1 Typologický popis 
Předmětem restaurování je Náčrt k fresce provedený suchým pastelem na papírové 

podložce (asi 150 g/m2), jehož autorem je Jan Preisler (17. 2. 1872 – 27. 4. 1918). Papírová 

podložka má nepravidelné okraje, její maximální rozměry jsou 310 mm x 480 mm. V průsvitu 

lze pozorovat vergé ručního papíru spolu s filigránem, ve kterém se objevují iniciály „VD&V“ 

(poslední z písmen je špatně čitelné). Dílo není autorem signováno, ze zadní strany je však 

označeno razítkem „Z pozůstalosti prof. Jana Preislera, čís. 132“. Dalším razítkem na rubu díla 

je označení „MĚSTSKÉ MUZEUM 570 11 V LITOMYŠLI“, pod ním se nachází přípis 

inventárního čísla G 920. Kolem rámce s kresbou se nepravidelně objevují číselné vpisy tužkou 

(pravděpodobně plánované rozměry realizované nástěnné malby), dále tahy a stopy suchého 

pastelu. 

Jan Preisler se narodil 17. února 1872 v Popovicích u Berouna, studoval na 

Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde sám později i učil. V budově Malostranské záložny 

sdílel ateliér s Karlem Špillarem. V době, kdy vzniknul Návrh k fresce byl Preisler členem SVU 

Mánes, skrze který se seznamoval s evropským uměním, mnoho publikoval a vystavoval. V roce 

1902 pak spolu s A. Hudečkem cestuje po Itálii či navštěvuje Paříž, později se setkává 

s významnými umělci jako byl Auguste Rodin či Émile-Antoine Bourdelle. Na konci života pak 

působil jako profesor na Akademii umění v Praze, zemřel 27. dubna 1918 v Praze.31 

Ústředním motivem návrhu je faun, který svádí dryádu.32 Obě postavy jsou umístěny ve 

středu výjevu. Pro Preislera je dynamické kompoziční řešení postav poněkud neobvyklé – 

v popředí sedící dryáda odhazuje šátek, zatímco ji faun láká svou písní na flétnu. V pozadí scény 

je vyobrazena krajina se stromy, v použitých barvách převažuje modrý a zelený tón. Suchý pastel 

je v některých místech doplněn o lavírování hnědou barvou. Živá kresba, která postrádá detaily 

napovídá o tom, že se jedná o jednu z prvních přípravných skic. Kresebné ohraničení kopíruje 

plochu stěny, pro kterou byl návrh vytvořen.  

Jedná se o přípravnou skicu k nástěnné malbě, která byla realizována roku 1902 v hotelu 

Central v Hybernské ulici, kde na interiérové výzdobě Jan Preisler pracoval spolu s Karlem 

Špillarem. Malířská výzdoba se soustředila především do varietního sálu. Raně secesní stavbu 

navrhl v roce 1899 Friedrich Ohmann, ve které hotel zahájil činnost roku 1901.33 V průběhu let 

                                                
31 KOTALÍK, Jiří. Jan Preisler. Praha: Odeon, 1968. Malá galerie (Odeon). 
32 Ibidem, s. 22. 
33 Databáze divadel. Divadelní architektura v Evropě. [online]. [Cit. 9. 8. 2018]. Dostupné z: 
https://www.theatre-architecture.eu/cs/databaze.html?theatreId=143. 
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byl varietní sál využíván pro kabaret či kino, v roce 1929 však proběhla rozsáhlá a radikální 

rekonstrukce, při které byla většina secesní štukové a malířské výzdoby zničena.34 Od roku 1976 

je budova odsouzena k pomalému chátrání. Dům byl na konci devadesátých let odkoupen od 

státu zahraniční firmou a provedená rekonstrukce byla jen dalším radikálním zásahem na 

památce. Hotel Central byl znovu otevřen v roce 2004, původní nástěnnou malbu Jana Preislera 

můžeme dnes obdivovat pouze na historických fotografiích. 

Dílo bylo galerií zakoupeno v roce 1948 tehdejším ředitelem Františkem Ropkem.35 

V pražské národní galerii se nachází dílo se stejným motivem, jedná se rovněž o Návrh nástěnné 

malby pro hotel Central v Praze,36 avšak skica je zde mnohem propracovanější. Dalším 

příbuzným dílem může být pastelová kresba Milenci37 ze sbírek Slovenské národní galerie, která 

se nepatrně liší pouze v kompozici postav (viz Příloha 2 – Obrazová příloha 2). 

2.2 Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací 
Při předání bylo dílo adjustováno ve dvoudílné paspartě složené z lepenky a tenkého 

kartonu. Dílo bylo ke kartonu přichyceno ve třech bodech při vrchním okraji díla z rubu pomocí 

proužků z bílého japonského papíru. Kresba byla v některých místech doplněna o lavírování 

hnědou barvou, tato místa se viditelně projevovala i na rubové straně díla v podobě hnědých 

skvrn. Na povrchu v těchto místech byl pozorován jemný bílý výkvět. 

Dílo nebylo viditelně znečištěno. Papírová podložka byla v celé ploše lehce zvlněná, 

výrazně však při okrajích díla. O předešlém způsobu adjustace napovídala i změna barevnosti 

při celém obvodu lícové strany díla – papír byl v rozsahu asi 10–15 mm od okraje zežloutlý 

a ztmavlý. Papírová podložka byla při horním okraji porušena několika trhlinami a ztrátami 

materiálu. Ve všech rozích a jinde mimo rámec s kresbou se nachází perforace po špendlících.  

 

  

                                                
34 BIEGEL, Richard. Rekonstrukce a přestavba hotelu Central v Hybernské ulici na Novém Městě aneb 
Záchrana jako bolestný kompromis. Věštník Klubu za starou Prahu 33 (4), 2003, č. 3. [online]. [Cit. 9. 8. 
2018]. Dostupné z: http://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/central.htm. 
35 [Inventář uměleckých předmětů Městské galerie v Litomyšli: přírůstková kniha]. Litomyšl: Městská 
galerie Litomyšl 1926–60. léta 20. století. In: Městská galerie Litomyšl. 
36 Dílo Návrh nástěnné malby pro hotel Central v Praze se nachází ve fondu NG pod inv. číslem O 3806. 
37 Dílo Milenci se nachází ve fondu SNG pod inv. číslem K 16850. 
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3. Nálezová (průzkumová) zpráva 

Podrobný restaurátorský průzkum byl zaměřen k identifikaci poškození díla, posouzení 

příčin těchto poškození a určení použitých materiálů a technik. Restaurátorský průzkum 

dokumentoval stav díla před započetím restaurátorských prací a byl podkladem pro určení 

vhodného restaurátorského postupu.  

3.1 Neinvazivní metody průzkumu 

3.1.1 Průzkum v denním rozptýleném světle�
Průzkumem v denním rozptýleném světle byly získány základní informace o stavu 

barevné vrstvy a o celkovém stavu díla. Vizuální průzkum v denním rozptýleném světle je 

popsán v kapitole Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací. 

3.1.2 Průzkum v razantním bočním nasvícení 
Razantní boční nasvícení zvýraznilo především zvlnění papírové podložky. Viz kapitola 

Popis stavu díla před započetím restaurátorských prací. 

3.1.3 Průzkum v průsvitu 
Dílo bylo po sejmutí z pasparty prozkoumáno v průsvitu. Průzkum zvýraznil vergé papíru 

a odhalil průsvitku s iniciály „VD&V“ (?). 

3.1.4 Průzkum v ultrafialovém záření 
Dílo bylo prozkoumáno a fotograficky zdokumentováno v ultrafialovém záření (trubice 

značky TL-D Philips BLB s vlnovou délkou 360–380 nm). Průzkum pomohl dokonaleji 

prozkoumat barevnou vrstvu. Hnědé lavírování se v UV záření jevilo tmavou barvou. 

3.2 Invazivní metody průzkumu 

3.2.1 Zkoušky stíratelnosti a rozpustnosti 
Na líci díla byly provedeny zkoušky stíratelnosti barevné vrstvy, která byla v celé své 

ploše velice náchylná na otěr vatovým smotkem. Dále byla zjištěna rozpustnost razítek 

a adheziva, použitého pro japonský papír. Razítka i adhezivum reagovala na vodu. 

3.2.2 Měření hodnot pH 
Měření bylo provedeno v jednom bodě na rubu díla, a to v levém dolním rohu. Naměřená 

hodnota byla 5,5.  
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4. Vyhodnocení průzkumu 

Návrh k fresce od Jana Preislera je proveden suchým pastelem na ručně vyráběné papírové 

podložce (asi 150 g/m2), průzkumem v průsvitu bylo zjištěno vergé papíru a průsvitka.  

Některá místa kresby byla doplněna lavírováním hnědou barvou, které se v podobě skvrn 

objevuje na rubu díla. V nasvícení UV lampami se lavírování jevilo tmavou barvou. Při bližším 

ohledání se v místech objevuje jemný bílý výkvět. Může se jednat o médium s olejovou složkou. 

Barevná vrstva suchého pastelu byla velice náchylná na otěr, snadno se sprašovala, a to 

v celé své ploše. Předešlý způsob adjustace zřejmě způsobil zvlnění a změnu barevnosti papírové 

podložky, a to především po obvodu díla. Při levém horním okraji se nacházely dvě trhliny 

v papírové podložce, pravý okraj utrpěl ztrátou materiálu. Naměřená hodnota pH papíru byla 

5,5. 

Zkoušky rozpustnosti zjistily rozpustnost razítek ve vodě. Na vodu reagovalo také použité 

adhezivum pro proužky japonského papíru, které zajišťovaly přichycení díla ke spodní části 

pasparty.   
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5. Restaurátorský záměr 

Na základě výsledků restaurátorských průzkumů, s ohledem na stav díla, požadavky 

zadavatele a v souladu se schváleným návrhem byl navržen následující postup restaurátorských 

prací: 

1. Provedení podrobné fotodokumentace stavu díla před, během a po skončení procesu 

restaurování; 

2. Průzkum neinvazivní – průzkum v denním rozptýleném světle, průzkum v razantním 

bočním nasvícení, průzkum v průsvitu, průzkum v UV záření; 

3. Průzkum invazivní – zkoušky rozpustnosti (adheziva a razítek), zkoušky stíratelnosti 

suchého pastelu, měření pH papíru; 

4. Mechanické čištění papírové podložky z líce díla; 

5. Fixace barevné vrstvy; 

6. Deinstalace díla z dvoudílné pasparty; 

7. Mechanické čištění papírové podložky z rubu díla; 

8. Odkyselení papírové podložky; 

9. Vyrovnání díla pomocí tažných sil; 

10. Vyspravení trhlin v papírové podložce; 

11. Navrácení díla do dvoudílné pasparty a její úprava. 
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6. Postup restaurátorských prací 

Před zahájením restaurátorských prací na díle byla provedena řada neinvazivních 

i invazivních průzkumů, které jsou blíže popsány v kapitole Nálezová (průzkumová) zpráva. 

V dílčích fázích průzkumu na díle, dále před, během a po skončení celého procesu restaurování 

byla rovněž pořízena podrobná fotodokumentace. 

6.1 Mechanické čištění líce díla 
Papírová podložka byla nejprve opatrně očištěna z líce díla pomocí kosmetických 

tampónků ze syntetické pryže. Bylo potřeba se vyhnout místům s kresbou, přípisy tužkou či 

stopám po suchém pastelu. 

6.2 Fixace barevné vrstvy 
Vzhledem k sprašování a náchylnosti barevné vrstvy na otěr byl povrch celoplošně 

fixován 0, 25% roztokem vyziny v demineralizované vodě. Pro aplikaci byl použit ultrazvukový 

minizmlžovač. Fixace suchého pastelu byla provedena pouze částečně a barevná vrstva byla 

během práce neustále kontrolována, aby nedošlo ke změně charakteru díla.  

6.3 Deinstalace díla z pasparty 
Použité adhezivum pro japonský papír bylo uvolněno navlhčením demineralizovanou 

vodou pomocí vatového smotku. Proužky japonského papíru byly následně z díla a lepenky 

sejmuty pomocí špachtle. 

6.4 Mechanické čištění rubu díla 
Po částečné fixaci barevné vrstvy mohlo být dílo opatrně mechanicky očištěno z rubu 

pomocí kosmetických tampónků. Dílo bylo při práci podloženo antiadhezivním silikonovým 

papírem. 

6.5 Odkyselení papírové podložky 
Na rub díla byl pomocí airbrush celoplošně aplikován postřik 1% roztoku MMMK 

v metanolu.  

6.6 Vyrovnání díla 
Před samotným vlhčením díla, byla razítka na rubové straně zafixována nasyceným 

roztokem cyklododekanu ve white spiritu. Dílo podložené netkanou textilií Hollytex bylo 

nejprve vloženo do klima komory lícem dolů a pomocí aerosolu mírně navlhčeno. Během práce 

bylo dílo neustále kontrolováno, aby nedošlo ke změně charakteru díla.  
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Dále bylo dílo umístěno na dřevěnou desku lícem nahoru, po celém obvodu v rozsahu asi 

8 mm byla papírová podložka přichycena a napnuta pomocí dřevěných latěk a svorek. Mezi dílo 

a dřevěné desky byly umístěny pruhy z filtračního papíru. Díky pomalému schnutí a smršťování 

papíru došlo k vyrovnání papírové podložky. 

6.7 Vyspravení trhlin papíru 
Dvě trhliny v horní levé části díla byly na rubu vyspraveny tenkými proužky z předem 

zatónovaného japonského papíru, jako adhezivum byl použit 2% roztok Klucelu G v etanolu. 

6.8 Navrácení díla do pasparty a její úprava 
Pro bezpečnější uložení díla byla spodní část pasparty (tenký karton) nahrazena pevnější 

2mm lepenkou. Spodní lepenka a okno pasparty byly k sobě připevněny pruhem z Filmoplastu. 

Lepenka s oknem pasparty byla nejprve mechanicky očištěna pryží Cleanmaster. Dílo bylo na 

spodní lepenku adjustováno původním způsobem – papírová podložka byla k lepence 

přichycena ve třech bodech pomocí proužků z klucelové folie (japonský papír 18 g/m2 

a Klucel G). Vrchní strana pasparty byla opatřena krycí 2mm lepenkou.  
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7. Seznam použitých materiálů, přístrojů a chemikálií  

7.1 Přístroje a zařízení 

• fotoaparát Canon EOS 70D 

• generátor aerosolu AGS 2000 (ZENTRUM FÜR BUCHERHALTUNG GmbH) 

• klimatická komora Avair (RESTAURO-TECHNIKA) 

• kompresor pro airbrush (Boesner) a souprava airbrush Micro-Color (GÜDE) 

• lampa TL-D Philips BLB (360–380 nm), (Philips Česká republika s.r.o.) 

• pH meter Orion Star A111 (Fisher Scientific) s dotykovou pH elektrodou 

(HANNA Instruments, Inc.) 

7.2 Použité materiály 
• Alkalická lepenka Ivory, 2 mm (CEIBA s.r.o.) 

• Cyklododekan (CEIBA s.r.o.) 

• Filmoplast páska (CEIBA s.r.o.) 

• japonský papír 9 g/m2 (Mino Tenguo) a 18 g/m2 

• Klucel G – hydroxyproplycelulóza (CEIBA s.r.o.) 

• Saturnová barviva 

• Vyzina (CEIBA s.r.o.) 

7.3 Pomocné materiály 
• Cleanmaster – syntetická pryž (CEIBA s.r.o.) 

• dřevěné laťky, dřevěná deska, svorky 

• filtrační papír 520 g/m2 (CEIBA s.r.o.) 

• Hollytex – netkaná textilie, 100 % polyester, 33 g/m2 (CEIBA s.r.o.) 

• houbička kosmetická ebelin – syntetická pryž (dm drogerie markt s.r.o.) 

• obvazová vata, sterilní vatové tampóny 

• silikonový papír, špachtle 

7.4 Použité chemikálie 
• demineralizovaná voda (FR UPa) 

• etanol (PENTA s.r.o.) 

• MMMK v metanolu – metoxymagnesiummetylkarbonát (FR UPa) 

• white spirit (PENTA s.r.o.) 
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8. Podmínky a způsob uložení 

Pro zachování stavu zrestaurovaného díla je nutné dodržovat závazné podmínky uložení 

pro sbírkové artefakty. Dílo by nemělo být vystaveno intenzivnímu osvětlení, proto se mimo 

prezentaci doporučuje ponechat ve tmě. Měly by být eliminovány zdroje UV záření. Dílo by 

nemělo být vystaveno poblíž zdroje sálavého tepla. Dále je doporučeno zabránit náhlému 

a extrémnímu kolísání relativní vlhkosti a teploty.38 
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VI. Závěr 

Obsahem bakalářské práce bylo restaurování tří malířských děl na papírové podložce, a to 

tempery či kvaše Ukamenování sv. Štěpána jáhna, tempery Václava Hradeckého Sursum corda 

a Návrhu k fresce od Jana Preislera. První část byla věnována restaurování prvků Dětenického 

betlému – dřevěným figurkám doplněných o papírmašé a plastického terénu vyrobeného 

z papírmašé. 

Restaurované části Dětenického betlému byly rozděleny do dvou skupin. Postup oprav se 

nepatrně lišil, vzhledem k tomu, že na dvou z pěti figurek byly v předešlém roce již započaty 

a nedokončeny restaurátorské práce. Při sestavování vhodného restaurátorského záměru byl na 

tyto započaté práce brán zřetel. Na jednotlivých prvcích byl proveden podrobný průzkum, který 

pomohl odhalit způsob, jakým byly polychromované figurky a terén vyrobeny. Obecně terén 

i figurky velice utrpěly nevhodnými podmínkami, ve kterých se po dlouhá léta nacházely. 

Zdlouhavým procesem bylo snímání starého a nevzhledného laku, který pokrýval všechny 

předměty. Hlavními úkoly bylo však zabránit dalším ztrátám barevné vrstvy a tyto defekty 

vytmelit. Třem figurkám bylo nutno doplnit modelací některé ze ztracených částí. Všechny 

prvky byly vyretušovány a nainstalovány do celého souboru betlému, který bude nyní možné 

znovu vystavit. 

Dalším restaurovaným dílem byla kvašová či temperová malba Ukamenování sv. Štěpána 

jáhna, která vykazovala rovněž rozsáhlá poškození vlivem nevhodného uložení. Největší důraz 

byl kladen na zajištění barevné vrstvy, která odstupovala od papírové podložky. Na díle byly 

provedeny retuše, které lze snadno rozlišit od originálu. 

Ve spolupráci s Bc. Klárou Schmidtovou bylo komplexně zrestaurováno dílo Sursum 

corda od Václava Hradeckého. Dílo na papírové podložce bylo celoplošně podlepeno textilní 

podložkou, kterou jsme se vzhledem k částečné ztrátě její funkce a nízkého pH rozhodly 

sejmout. Během tohoto zdlouhavého procesu restaurování bylo na díle nalezeno mnoho defektů, 

které mohly být ohledány právě a pouze z rubu papírové podložky. Tyto nálezy nám pomohly 

lépe pochopit důvody druhotných zásahů a oprav na díle. Sejmut a posléze rekonstruován byl 

i černý papír, lemující okraj díla, pod kterým se nacházela původní malba, jinde se vyskytující 

pokryta zažloutlou lakovou vrstvou, proto mohly být provedeny zkoušky rozpustnosti, které 

zjistily částečnou rozpustnost barevné vrstvy ve vodě. Byla tak vyvrácena domněnka, že se jedná 

o olejomalbu. Komplikovaným krokem bylo také ztenčování lakové vrstvy na úroveň 

estetického scelení. 
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Posledním zrestaurovaným dílem byl suchý pastel na papíru od Jana Preislera. Návrh 

k fresce byl vytvořen pro dnes již zaniklou nástěnnou malbu v hotelu Centra v Praze. 

Restaurování bylo zaměřeno především na vyrovnání zvlněné podložky a vyřešení bezpečnější 

adjustace díla. 

Vytyčené cíle bakalářské práce se podařilo úspěšně naplnit. Restaurování výše zmíněných 

děl zabránilo či omezilo jejich postupnou degradaci a dílům byla navrácena estetická hodnota. 
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Seznam použitých zkratek: 

ARUDP Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech 

FR UPce Fakulta restaurování Univerzity Pardubice 

Inv. č.   Inventární číslo 

IR  Infračervené záření 

NG  Národní galerie 

PNP  Památník národního písemnictví 

SNG  Slovenská národní galerie 

UV  Ultrafialové záření 

 

 


