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Název 

Restaurování části nástěnné malby s motivem „Podobenství o rozsévači“ v prvním patře 
měšťanského domu na náměstí Míru čp. 480

Anotace

Bakalářská práce prezentuje komplexní restaurátorský zásah provedený na vymezeném 
úseku renesanční nástěnné malby v 1. patře měšťanského domu čp. 480 ve Slavonicích. Práce se 
sestava z restaurátorské dokumentace a teoretické kapitoly. 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá zkoumáním literárních pramenů na zvolené 
téma – snadnější rozlišitelnost retuší v UV záření, a to jak v teoretické rovině, tak experimentálním 
výzkumem. V kapitole jsou shrnuty úvodní část, průběh experimentu a výsledky experimentální 
části. Práce je doplněna obrazovou, grafickou a textovou přílohou. 
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Annotation

The subject of this bachelor thesis is a complex restoration of the piece of a renaissance wall 
painting on the 1st floor of the town’s house n. 480 in Slavonice. The work includes restauration 
documentation and a chapter on theoretical research. 

Theoretical part of the bachelor thesis occupies with the studying of the literature sources 
on the chosen theme – the easier differentiating of retouches under UV light not in theory alone, 
but also trough the experimental research. The chapter consists of introduction, the course of the 
experiment as well as the result. The work is supplemented by the photographic, graphic and text 
appendixes. 
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1 Úvodní údaje

1.1 Lokalizace památky

•	 Kraj: Jihočeský kraj
•	 Adresa: měšťanský dům, náměstí Míru čp. 480 (dříve čp. 46) ve Slavonicích
•	 GPS souřadnice: 48°59‘51‘ s. š., 15°21‘6‘ v. d. 
•	 Objekt: měšťanský dům, sál v prvním patře budovy
•	 Bližší určení místa popisem: malba v prvním patře budovy

1.2 Údaje o památce 

•	 Restaurované dílo: nástěnná malba - Kristova podobenství a zázraky
•	 Klasifikace památky: KP1

•	 Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 26509/3-2155
•	 Sloh, datace restaurované malby: renesance, 2. polovina 16. století
•	 Autor maleb: neznámý
•	 Materiál, technika: secco
•	 Přesné vymezení restaurovaného dílu: část malby v první čtvrtině západní stěny (zleva)
•	 Rozměry restaurovaného úseku: cca 3 m2

•	 Předchozí známé restaurátorské zásahy: 
 − 1977 (odkryv)
 − restaurátorský zásah v roce 1987 - 1988 ak. mal. A. Novák, R. Najdenová  

         (nástěnná malířská výzdoba)2 
 − rozvod elektroinstalace - poškození maleb
 − restaurátorský zásah v roce 1992 (Novotný, Petr; Novotný, Josef; Josefík, Jiří; 
Skořepa, Tomáš, malba v prvním patře domu čp. 480)3

•	 Předchozí známé restaurátorské průzkumy: 

 − 2017 – průzkum interiérové malířské výzdoby v 1. patře měšťanského domu čp. 480 ve 
Slavonicích. (MgA. Zuzana Wichterlová, BcA. Mgr. Jana Waisserová, MgA. Anežka 
Beranová).4

1 Kulturní památka České republiky
2 Archiv NPÚ, ú.o.p. Č. Budějovice. RZ 1514. https://iispp.npu.cz/carmen/library/cb/

detail/129600?search=6aa745bc‐369a‐45be‐be85‐7cf1526ded2f&si=9, vyhledáno 27.02.2020.      
3 Archiv NPÚ, ú.o.p. Č. Budějovice. RZ 1691 https://iispp.npu.cz/carmen/library/cb/

detail/129766?search=d248311e‐641e‐426f‐8bd3‐c65954c19c51&si=7, vyhledáno 27.02.2020.
4 WICHTERLOVÁ, Zuzana; WAISSEROVÁ, Jana a BERANOVÁ, Anežka. Restaurátorský průzkum,   Restaurátorský 

záměr: Interiérová malířská výzdoba sálu v 1. patře měšťanského domu čp. 480 ve Slavonicích. Hostim, 2018. 
Dokumentace restaurátorského průzkumu. 
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1.3 Údaje o akci

•	 Vlastník památky, objednatel: Město Slavonice, zastoupené Ing. Liborem Karáskem 
•	 Zhotovitel: BcA. Mgr. Jana Waisserová; MgA. Zuzana Wichterlová
•	 Památkový dohled: PhDr. Lavička Roman, Ph.D. 
•	 Závazné stanovisko: Rozhodnutí Městského úřadu Dačic, odbor kultury a cestovního 

ruchu, č. j.: OKC/697-17, ze dne 3. 3. 2017 (viz příloha č. 3)
•	 Odborný pedagogický dozor: MgA. Zuzana Wichterlová, licence MK ČR5 c.j. 7031/96, 

48427/2015; MgA. Anežka Beranová
•	 Práci provedla: Taisiia Khomenok
•	 Na dalších částech pracovali: Silvia Keselicová, Vojtěch Mrověc, Zuzana Vránová                          
•	 Chemicko-technologický průzkum: Ing. Karol Bayer, FR UPa6

•	 Odborná konzultace: Mgr. Bc. Zdeňka Míchalová, Ph.D.; BcA. Mgr. Jana Waisserová
•	 Termín započetí a ukončení akce: únor - červenec 2020

1.4 Údaje o dokumentaci 

•	 Dokumentaci vypracovala: Taisiia Khomenok
•	 Fotografie pořídili: Taisiia Khomenok, Silvia Keselicová, Vojtěch Mrověc, Zuzana 

Vránová
•	 Použitá snímací technika: Canon EOS 70D
•	 Počet stran textu dokumentace: 
•	 Počet vyobrazení ve fotografické a obrazové dokumentaci: 94
•	 Počet vyobrazení v grafické dokumentaci: 4
•	 Počet textových příloh: 3
•	 Místa uložení dokumentace ve fyzické a digitální podobě: 

 − Univerzita Pardubice, archiv Fakulty restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
 − MÚ Slavonice
 − NPÚ ÚOP České Budějovice, Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice
 − osobní archiv autora 

5 Ministerstvo kultury České republiky.
6 BAYER, Karol.  Měšťanský dům čp. 480 na náměstí Míru ve Slavonicích: Chemickotechnologický průzkum nástěnných 

maleb. Nepublikovaný chemickotechnologický průzkum. Litomyšl: Fakulta restaurování , Univerzita Pardubice, 
2020.
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2 Úvod

 Tato bakalářská práce zahrnuje praktickou a teoretickou část. Praktická část bakalářské 
práce obsahuje dokumentaci komplexního restaurátorského zásahu na části renesanční nástěnné 
malby s motivem - Podobenství o rozsévači, která se nachází v sálu 1. patra domu čp. 480  
ve Slavonicích. Restaurátorský zásah navázal na průzkum provedený v roce 2017.7 V rámci zásahu 
byl proveden rozšířený průzkum uměleckohistorický, chemickotechnologický a restaurátorský. 
Průzkumy se zaměřovaly na původní techniku, stav omítky a malby a na předchozí zásahy  
a možnosti jejich odstranění.

Teoretická část bakalářské práce se zabývá aditivy do retuší, které by mohly způsobit 
snadnější rozlišitelnost retuší v odraženém UV světle.

Na restaurování nástěnných maleb v místnosti 1. patra domu čp. 480 ve Slavonicích 
pracovala skupina studentů FR UPa.8 Pro provedení restaurátorského zásahu v teto místnosti 
byla přidělena západní stěna, která byla rozdělena na čtyři úseky o přibližně shodně ploše  
cca 3 m2.. Západní stěna místnosti je zdobena čtyřmi výjevy novozákonních evangelií, z nichž 
každý byl restaurován jedním studentem . Tato dokumentace se podrobněji zabývá pouze jedním 
úsekem, který se nachází v jihozápadním rohu místnosti, konkrétně v horní části západní stěny 
(zleva), (viz grafický zákres 1). Restaurátorský zásah je fotograficky a graficky zdokumentován  
(viz kapitola 9 Fotografická dokumentace, 10 Grafické zákresy).

7 WICHTERLOVÁ, Zuzana; WAISSEROVÁ, Jana a BERANOVÁ, Anežka. Restaurátorský průzkum,   Restaurátorský 
záměr: Interiérová malířská výzdoba sálu v 1. patře měšťanského domu čp. 480 ve Slavonicích. Hostim, 2018. 
Dokumentace restaurátorského průzkumu

8 Univerzita Pardubice Fakulta restaurování
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3 Průzkum díla

3.1 Metody a cíle průzkumu

Uměleckohistorický průzkum:

•	 Dohledání dostupných materiálů a dobových podkladů o historickém vývoji objektu  
a díle.

•	 Dohledání analogií a grafických předloh

Restaurátorský průzkum:

•	 vizuální průzkum v rozptýleném denním světle;
•	 vizuální průzkum v ostrém bočním světle;
•	 průzkum pomocí UV fluorescenční fotografie; 
•	 perkusní průzkum (poklepem). 

Přírodovědný (chemickotechnologický) průzkum:

•	 Průzkum omítek a barevných vrstev (analýza pigmentů, analýza pojiv, popis stratigrafie 
barevných vrstev).  

3.2 Uměleckohistorický průzkum

Cílem uměleckohistorického průzkumu bylo dohledání historických údajů o vývoji objektu, 
o jeho interiérové malířské výzdobě a o předchozích restaurátorských zásazích. Jako podklady pro 
průzkum byly použity restaurátorské zprávy z různých let, dokumentující stav interiéru místnosti 
a celé budovy. Restaurátorská dokumentace od bratrů Novotných, v níž je fotograficky zachycen 
stav historických omítek a maleb před restaurováním, popsán postup prací a použité materiály.9 
Dalším cílem uměleckohistorického průzkumu bylo dohledání předloh a analogií, které mohli 
později sloužit jako podklady k rekonstrukcím chybějících partií malby. Východisko při hledání 

9 NOVOTNÝ, Petr; NOVOTNÝ, Josef; JOSEFÍK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Slavonice dům čp. 480: Renesanční nástěnné 
malby v 1. patře. Praha, 1992. Restaurátorská dokumentace. 
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předloh nám posloužila diplomová práce a osobní konzultace se Mgr. Zdenou Míchalovou Ph.D.10 
Při hledání jsme se zaměřili na internetové databáze s grafickými předlohami: Německá digitální 
knihovna,11 Britský muzeum.12 

3.2.1 Popis měšťanského domů čp. 480 ve Slavonicích

Dvoupatrový renesanční atikový měšťanský dům čp. 480 (podle staršího číslování  
čp. 46) se nachází na náměstí Míru ve Slavonicích. Dům čp. 480 byl původně jednopatrový, avšak 
ve 2. polovině 19. století byla fasáda upravena (nástavba druhého patra). Fasáda čtyřosá, hladká, 
ukončená vysokou atikou se třemi obloukovými štíty. V patře jsou novodobá kamenná ostění 
trojdílných oken s kamennými dělícími kříži. Okna v druhém patře jsou špaletová, dvoudílná. 
Sedlová střecha je krytá keramickou pálenou krytinou. 

Přízemí domu má rozlehlý mázhauz se sklípkovou klenbou,13 která spočívá na opěrných 
pilířích, přiléhajících k západní zdi. Mázhauz je zdoben kolorovanými sgrafity.14 Vítězný oblouk 
nad vstupem do mázhauzu je zdoben pasem z pěti kazet. Za vstupem do mázhauzu se na levé 
straně (západní stěna) nacházejí sgrafita. Uprostřed je sgrafito s motivem Ukřižování Krista 
(Kalvárie), které z obou stran zdobeno erby majitelů domů - Wolfganga Pavelce a jeho ženy 
Reginy.15 Na západní stěně mázhauzu vedle severního průchodu do dvorního křídla se nachází 
vstup do Slavonického podzemí, které skrývá systém gotických chodeb a sklepů. Na východní 
stěně za vstupem jsou erby Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. Vedle okenního otvoru 
se nachází další sgrafito. V severovýchodním rohu mázhauzu se nacházejí schody, které vedou do 
prvního patra. V prvním patře se nacházejí obývací prostory a horní síň s nástěnnými malbami.  
Z prvního patra vedou schody do druhého patra, ve kterém jsou dnes byty. 

3.2.2 Popis místnosti v prvním patře

   V prvním patře domů čp. 480 na náměstí Míru ve Slavonicích se nachází velký sál. Jedná 
se o místnost s pravoúhlým půdorysem 5,8 m x 9,3 m. Sál je zdoben na všech stěnách malbami 
patrně z 60. let 16. století.(3. 2. 4 Popis nástěnné výzdoby v interiéru sálu.) Uprostřed západní stěny 

10 MÍCHALOVÁ, Zdeňka. Renesanční/reformační nástěnné malby ve Slavonicích. Brno, 2010. Magisterská diplomová 
práce. Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Milena Bartlová, CSc.

11 LUTHER, Martin; NUNZER, Andreas. Biblia: Biblia, Das ist: Die gantze Heilige Schrifft, deß Alten und Neuen 
Testaments. Biblia, to je: Celá svatá písma, Starý a Nový zákon [online]. Nürnberg: Endter, 1729.  [cit. 
2020-08-12]. Dostupné z: https://daten.digitale-sammlungen.de/0005/bsb00050923/images/index.
html?id=00050923&groesser=&fip=193.174.98.30&no=&seite=1029

12 BROSAMER, Hans. Christ and his apostles: Woodcut. In: The British Museum [online]. 1520-1554 [cit. 2020-08-13]. 
Dostupné z: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1927-0210-18.

13 architekt - Leopold Estereicher, rok 1550
14 LEJSKOVÁ - MATYÁŠOVÁ, Milada. Figurální sgrafito ve Slavonicích a jeho restaurování. Památková péče 31. 1971. 

s. 144-160.
15 MÍCHALOVÁ, Zdeňka. Renesanční/reformační nástěnné malby ve Slavonicích. Brno, 2010. Magisterská diplomová 

práce. Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Milena Bartlová, CSc.
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se nachází výklenek orámovaný iluzivní malovanou edikulou se zazděným vstupem.16 V rohu 
severozápadní stěny se nachází vchod do místnosti. V místech dnešního vchodu jsou na špaletách 
zachovány původní omítky, ale v průběhu úprav vchodu (zvýšení otvoru), byla malba značně 
poškozena a je zde fragmentární. Vpravo od vchodu bylo vidět v minulosti dodatečně vybouraný 
vchod, který byl v průběhu restaurování v roce 2020 znova zazděn. V severovýchodním koutu 
zdi se pravděpodobně nacházela kamna. V roce 1992 všechny stěny kromě jižní byly podstatně 
poškozené v průběhu nového zavadění elektriky. Na jižní stěně jsou dvě špaletová okna, jejichž 
úprava proběhla v 90. letech 20. století. Strop je nově upravený, pravděpodobně v 70. letech 20. 
století. Původně se patrně jednalo o dřevěný trámový strop, který byl vyměněn na plochy s dvěma 
překlady nosních traverz. Nosník u oken zakrývá jejich původní klenutí. Úroveň původní podlahy 
byla patrně níže, což vysvětluje malba, která je dnes „zapuštěna“pod podlahu a zjištění v při 
archeologickém průzkumu.17 Současná podlaha je pokryta nevhodnými novodobými dlaždicemi.

3.2.3 Stručná historie objektu a díla18,19

V rozmezí let vzniku maleb 1556 – 1563, tedy během necelých deseti let, se ve Slavonicích 
odehrály změny. Nástěnné malby v měšťanských domech lze vnímat do jisté míry jako obrazový 
doprovod počátku těchto změn. Malby obsahují témata oblíbená protestanty. Doba 16. století  
a zejména jeho druhá polovina je ve Slavonicích právem považována za dobu největšího rozkvětu 
města.

Dům čp. 480 (dříve čp. 46) z pozdně-goticko-renesančním jádrem má relativně zachovalou 
dispozici. Z honosnosti celé stavby a náročnosti výzdoby, můžeme odvodit, že objednavatel byl 
měšťanem velmi významným, snad člen městské rady či představitel cechu. Prostor místnosti  
v 1. patře s největší pravděpodobnosti můžeme považovat za prostor pro zasedání představitelů 
cechu, který sloužil k schůzím určitého počtu lidí. Úloha místnosti byla bezpochyby reprezentativní. 
Vstup do místnosti byl možný dvěma dveřmi. Malované arkády kolem skoro celého prostoru  
by mohly vymezovat místa k sezení – začínají přibližně ve výšce, kde začíná opěradlo běžně vysoké 
židle. V této souvislosti je zajímavý detail malby v rohu místnosti, kde se pravděpodobně nacházela 
kamna. Dvě mužské hlavy zobrazené při rozhovoru můžeme chápat jako odkaz k dění, které  
se tomto prostoru odehrávalo. Velmi podobný je ikonografický program výzdoby v domě čp. 479, 
proto se domníváme, že stejně jako v případě domu čp. 479 byl objednavatel malby luterského 
vyznání. 

16 HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás: Přehled stavebních slohů. Praha-Litomyšl: Paseka, 2002. ISBN 80 - 7185 - 389 
- 5. 

17 Sondy do podlahy byly provedeny archeologem v průběhu restaurování v roce 2020.
18 MÍCHALOVÁ, Zdeňka. Renesanční/reformační nástěnné malby ve Slavonicích. Brno, 2010. Magisterská diplomová 

práce. Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Milena Bartlová, CSc.
19   LEJSKOVÁ - MATYÁŠOVÁ, Milada. Figurální sgrafito ve Slavonicích a jeho restaurování. Památková péče 31. 1971. 

s. 144-160. 
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Na základě toho, že nástěnné malby v horní síni domu čp. 480 byly odkryty až na samém 
sklonku 20. století a jejich bibliografie obsahuje jedinou položku, bohužel nemáme žádné historické 
podklady a argumenty pro diskuse. 

3.2.4 Popis nástěnné výzdoby v interiéru sálu20

V prvním patře domu čp. 480 na náměstí Míru ve Slavonicích se nachází světnice s velmi 
obsáhlým souborem renesančních nástěnných maleb. Jedná se o výjevy z novozákonních evangelií. 
Výzdoba v horní síni představuje iluzivní arkády v soklově části stěn. Nad iluzivními arkádami 
se nachází červený pás, na němž jsou nepatrné fragmenty nápisů, ale celé slovo se nedochovalo 
žádné. Nad červeným pásem se nacházejí obrazová pole, která jsou orámována tenkou červenou 
obrubou. Nejvíce obrazového materiálu se dochovalo na západní stěně. Ve směru od oken  
ke dveřím jsou čtyři pole se třemi Kristovými podobenstvími a scénou o uzdravování. Nejblíže 
k oknu je zobrazeno Podobenství o rozsévači a pak následuje Podobenství o dělnících na vinici. 
Zhruba uprostřed západní stěny je zazděný výklenek, který je orámován iluzivní renesanční 
edikulou.21 Malba není dochována kompletně, protože byly dveře (výklenek) v minulosti zvětšeny.  
Nad edikulou je část kruhového medailonu s fragmentem erbu. Za výklenkem po zazděných dveřích 
následuje Uzdravování nemocného a Podobenství o třísce v oku spojené s Podobenstvím o slepci 
vedoucím slepce. Na jižní stěně jediná dvě místa, kde byla figurální výzdoba, je úzká plocha v rohu 
při západní stěně a plocha mezi okny. Mezi okny je žena částečně obnažená s atributem zeměkoule. 
U západní zdi je žena v dlouhém červeném plášti. Na východní stěně jsou tři obrazová pole. Vedle 
okna je zobrazena Svatba v Káni, další obraz je zachován velmi fragmentárně, chybí celá střední 
část výjevu. V levé částí výjevu jsou čtyři ozbrojení muži. Patrně jde o v Uzdravení setníkova syna. 
Třetí výjev u severní stěny je rovněž jako předchozí značně poškozen. V levé části je vidět skupinu 
lidí, v kratších plášťích a ve střední části obrazu je loď s větším počtem pasažérů, není ale možné 
popsat jejich oděv, protože se dochovaly jenom jejich hlavy. Pravděpodobně jde o výjev - Utišení 
bouře. Severní stěna byla velmi poškozena v minulosti, ale podle dochovaných fragmentu malby  
je zřejmě, že byla tato stěna členěna odlišněji oproti zbytku ploch. Mezi vstupními dveřmi a kamny 
byly tři oblouky arkád. Na tyto arkády navazují dva malované výklenky. V jednom je fragment 
mužské polopostavy s gestem - dvěma prsty pravé ruky ukazuje na oko a levou rukou na ucho.  
V horní části plochy nad kamny na severní stěně se zachoval zlomek malby dvou mužských tváří, 
které spolu komunikují. Původně jejich tam mohla být cela řada, ale to dnes nelze s jistotou říci. 

20 MÍCHALOVÁ, Zdeňka. Renesanční/reformační nástěnné malby ve Slavonicích. Brno, 2010. Magisterská diplomová 
práce. Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Milena Bartlová, CSc.

21   HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás: Přehled stavebních slohů. Praha-Litomyšl: Paseka, 2002. ISBN 80 - 7185 - 389 
- 5. 



18

3.2.5 Popis a vymezení části malby určené k provedení komplexního 

restaurátorského zásahu

Úsek určený ke komplexnímu restaurátorskému zásahu se nachází v  první čtvrtině 
západní stěny (zleva). Jedná se o pravoúhlý výjev sahající od poloviny stěny až ke stropu.  
Zleva je vymezen koncem stěny a vpravo jej ohraničuje malba iluzivního rámu, jenž je také součástí 
přiděleného úseku. Restaurovaný úsek je tvořen figurálním výjevem z novozákonních evangelií, 
který je orámován tenkou červenou obrubou. Jde o figurální výjev - Podobenství o rozsévači.  
V levé části v popředí výjevu je zobrazen Kristus ze skupinou apoštolů. Nad hlavami postav  
je zobrazen hrad stojící na skále. V pravé části výjevu se odehrává Kristem vysvětlovaná parabola 
- rozsévači kráčícím po zoraném poli. Pod postavou rozsévače je zobrazené trní, kam podle textu 
podobenství také dopadají semena. Výjev se odehrává v otevřené venkovské krajině s kostelem  
v pozadí.  

  

3.2.6 Ikonografie restaurované malby

Tato kapitola stručně popisuje a vysvětluje ikonografickou stránku restaurované malby. 
Jedná se o první obrazové pole na západní stěně (zleva), které znázorňuje Podobenství o rozsévači. 
V jednom obraze jsou vedle sebe spojeny dvě roviny. Děj samostatného podobenství odehrávajícího 
se převážně v pozadí, kde rozsévač kráčí po zoraném poli a na protější straně je zobrazena skála. 
Pod ním se nachází cesta s trní, kam podle textu podobenství také dopadají semena. Druhou rovinu 
představuje Kristus vysvětlující parabolu apoštolům. Skupina stojí v popředí v levé části obrazu. 

Evangelium podle Lukáše (kapitola 8, B21):
„‚Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo 

pošlapáno a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo 
vláhu. Jiné zrno padlo do trní; trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho. Jiné padlo na dobrou půdu; 
vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.‘ A důrazně prohlásil: ‚Kdo má uši k slyšení, slyš!‘„

Toto podobenství znamená: Semeno je slovo Boží. Okraj cesty představuje ty, kdo  
jej vyslechnou, potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli 
spaseni. Skála představuje ty, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší. Nemají však odhodlání, 
na chvilku uvěří, ale v době pokušení selžou. Trní představuje ty, kdo ho vyslechnou, ale pak jej 
udusí starostmi, bohatstvím a požitky. Slovo jim nepřinese užitek. Dobré půda, to jsou ti, kdo  
to slovo vyslechli a uchovávají ho v dobrém a upřímném srdci. S trpělivostí přinášejí užitek.22

22 Nový zákon s výkladovými poznámkami: český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 1991.
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3.2.7 Předlohy a analogie nástěnných maleb

Součástí uměleckohistorického průzkumu bylo také dohledání analogií a předloh, které 
sloužily k identifikaci figurálních výjevu a mohli být později použity jako podklady k případným 
rekonstrukcím chybějících partií malby. Pro iluzivní architekturu v renesančním slohu v prvním 
patře domu čp. 480 byly dohledány analogické nástěnné malby pocházející z podobného období 
a nacházející se v domě čp. 517 ve Slavonicích. Výzdoba soklové části je tvořena malovanými 
arkádami podobně jako v domě čp. 480. Nad arkádami je červený pás se zbytky nápisů, nad nímž 
jsou pak jednotlivá obrazová pole orámovaná okrovou barvou (viz kapitola 3.2.4 Popis nástěnné 
výzdoby v interiéru sálu).

Pro figurální výjevy byly dohledány velice podobná sgrafita v domě čp. 479.23 Celá horní 
síň v dome čp. 479 představuje obrazy s výjevy z evangelií.24 Výjevy s novozákonním námětem na 
východní a západní stěně - Svatba v Káni Galilejské, Podobenství o dělnících na vinici, Podobenství 
o rozsévači a Podobenství o třísce v oku částečně sloužila jako podklad pro porovnání s chybějící 
partií malby v domě čp. 480. 

Také byly dohledány grafické předlohy od norimberského grafika Virgila Solise od 
Hansa Brosamera25,26 a Nunzera Andreasa.27 Ze všech dohledaných grafik od různých autorů byly  
za nejbližší (z hlediska kompozice a detailu) považované grafické předlohy od Hansa Brosamera  
a Virgila Solisa (viz obrazová příloha).

3.2.8 Předchozí restaurátorské zásahy a průzkumy

V rámci současného uměleckohistorického a restaurátorského průzkumu byl proveden 
také průzkum archivu, restaurátorských zpráv NPÚ ú. o. p. v Českých Budějovicích a MÚ Slavonic. 
Při archivním průzkumu byla nalezena jedna restaurátorská dokumentace týkající se restaurování 
interiéru místnosti v 1. patře domů čp. 48028 a záznamy z 60–90 let týkajících se různorodých oprav 
fasády, přízemí a 2. patra budovy. Podle kolaudačního zápisu je zřejmě, že v uvedené místnosti 

23 LEJSKOVÁ - MATYÁŠOVÁ, Milada. Figurální sgrafito ve Slavonicích a jeho restaurování. Památková péče 31. 1971. 
s. 144-160.

24 MÍCHALOVÁ, Zdeňka. Renesanční/reformační nástěnné malby ve Slavonicích. Brno, 2010. Magisterská diplomová 
práce. Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Milena Bartlová, CSc.

25   BROSAMER, Hans. Christ and his apostles: Woodcut. In: The British Museum [online]. 1520-1554 [cit. 2020-08-13]. 
Dostupné z: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1927-0210-18. 

26 LUTHER, Martin; BROSAMER, Hans. Kirchen Postilla || Das ist:|| Auslegung der Epistel vnd || Evangelien/ 
an Sontagen vnd fürneme=||sten Festen/ durchs gantze Jar.|| Sampt einem Register/ welches auffs new 
vberse=||hen vnd mit fleis gebessert.|| Doct. Mart. Luth.|| [Holzschnitte von Hans Brosamer und Anton 
Woensam]: Kirchenpostille [online]. Wittenberg: Säuberlich, Lorenz, 1598. page 394. [cit. 2020-08-12]. Dostupné 
z: https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN867440325&PHYSID=PHYS_0394&DMDID=
DMDLOG_0041&view=overview-toc

27 LUTHER, Martin; NUNZER, Andreas. Biblia: Biblia, Das ist: Die gantze Heilige Schrifft, deß Alten und Neuen 
Testaments. Biblia, to je: Celá svatá písma, Starý a Nový zákon [online]. Nürnberg: Endter, 1729.  [cit. 
2020-08-12]. Dostupné z: https://daten.digitale-sammlungen.de/0005/bsb00050923/images/index.
html?id=00050923&groesser=&fip=193.174.98.30&no=&seite=1029

28 NOVOTNÝ, Petr; NOVOTNÝ, Josef; JOSEFIK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Slavonice dům čp. 480: Renesanční nástěnné 
malby v 1. patře. Praha, 1992. Restaurátorská dokumentace.
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v roce 1977 proběhl částečný odkryv nástěnných maleb.29 V roce 1978 proběhlo posouzení 
nalezené malby a bylo rozhodnuto o zahájení restaurátorských prací.30 První etapou celkového 
restaurátorského zásahu byl odkryv maleb ak. mal. A. Novákem. V roce 1979 byla odhalena  
a zajištěna téměř souvislá malířská výzdoba všech stěn místnosti – architektonicky zarámované 
figurální obrazy.31 V rámci první etapy restaurátorského zásahu měl být v místnosti 1. patra domu 
čp. 480 ve Slavonicích druhotně umístěn dřevěný historický strop, tak jak by odpovídalo nálezové 
situaci renesančních maleb.32,33 Avšak z neznámých důvodu tato úprava nebyla provedena. 

V roce 1992 v místnosti 1. patra, před zahájením restaurátorských prací byla technickou 
službou města Slavonic provedena nová elektroinstalace. V rámci této akci byla nenávratně 
poškozena historická omítka (malovaný sokl, který je součásti malby).34 V roce 1992 restaurátorem 
Petrem a Josefem Novotnými byl realizován restaurátorský zásah.35 Nejprve bylo provedeno 
velmi rozsáhlé dočišťování malby od zbytků vápenných nátěrů. Dále byla některá volná místa 
zpevněna hloubkovou injektáží (vápno, mramorová moučka a Sokrat). Další etapou bylo velmi 
rozsáhle tmelení peků, odpadlých míst v omítkové vrstvě a tmelení elektroinstalaci prováděné 
14 let nazpět. Rovněž bylo provedeno tmelení velkých ploch. Po vytmelení byl povrch čištěn  
od zbytků vápenných nátěrů. Před retuší malba i velké plochy tmelů byly přetřeny vaječnou emulzí 
se zahuštěným olejem. Retuš byla prováděna práškovými pigmenty ředěnými vaječnou emulzí. 
Velké plochy byly tónovány lazurou tak, aby co nejméně rušily. Následující etapou byla závěrečná 
fixáž, která byla provedena včelím voskem ředěným toluenem.

3.3 Restaurátorský průzkum

První část průzkumu byla realizována na podzim roku 2018 MgA. Zuzanou Wichterlovou, 
BcA. Mgr. Janou Waisserovou a MgA. Anežkou Beranovou.36 Průzkum byl zaměřen na technický 
stav, míru dochování omítek a barevné vrstvy. V rámci průzkumu byly provedeny 2 hloubkové 
sondy do původních barevných a omítkových vrstev a 3 sondy do druhotných tmelů (velkoplošných 
i drobnějších). 

Další doplňující část průzkumu byla realizována v únoru – březnu roku 2020, studenty 
FR Univerzity Pardubice v rámci restaurátorského zásahu. Cílem průzkumu bylo zkoumat stav 
a rozsah dochování původní renesanční malby, její malířskou techniku, dále druhotné zásahy, 

29 Návrh na restaurování renesančních nástěnných maleb v 1. patř objektů/č.r. 2155/JH/.
30 HORÁK; MÜLLER. Zápis o konzultaci nově nalezených nástěnných maleb v domě čp. 46 ve Slavonicích. České 

Budějovice: NPÚ ÚOP České Budějovice, 1978.
31 Návrh na restaurování renesančních nástěnných maleb v 1. patř objektů/č.r. 2155/JH/.
32 KREJČŮ, Aleš . Slavonice čp. 46 (č.r. 2155) - sdělení. NPÚ ÚOP České Budějovice, 1978.
33 NOVÁK, Antonín. Nákres stropu a východní stěny v měřítku 1 : 50. NPÚ ÚOP České Budějovice, 1979
34 Zápis z kontrolního dne 10. 06. 1992 ve Slavonicích.
35 NOVOTNÝ, Petr; NOVOTNÝ, Josef; JOSEFÍK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Slavonice dům čp. 480: Renesanční nástěnné 

malby v 1. patře. Praha, 1992. Restaurátorská dokumentace.
36 WICHTERLOVÁ, Zuzana; WAISSEROVÁ, Jana a BERANOVÁ, Anežka. Restaurátorský průzkum,   Restaurátorský 

záměr: Interiérová malířská výzdoba sálu v 1. patře měšťanského domu čp. 480 ve Slavonicích. Hostim, 2018. 
Dokumentace restaurátorského průzkumu.
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poškození maleb a jejích příčiny. Malby byla zkoumány v rozptýleném denním světle, v ostrém 
bočním nasvícení a v UV záření. Rovněž byl proveden perkusní průzkum a odběr vzorku pro 
chemickotechnologickou analýzu (viz kapitola 3.4 Přírodovědný (chemickotechnologický 
průzkum)).37 

3.3.1 Vizuální průzkum v rozptýleném denním světle

3.3.1.1 Restaurovaná vrstva a její technika

V otevřených defektech bylo patrné, že vrstva původní malby se nachází na cca 1 cm vrstvě 
okrovošedé vápenné omítky, jež byla nanesena přímo na smíšené zdivo. Povrch omítky kopíruje 
nerovnosti zdiva a je výrazně zvlněny. Na povrchu omítky, který má poměrně hladkou strukturu, 
byla zaznamenána vrstva plošného bílého, slabě nažloutlého vápenného podkladového nátěrů.  
V místech ztráty barevné vrstvy bylo vidět tahy štětce. Struktura podkladového nátěrů se v různých 
částech maleb poměrně liší. V horní části povrch původní malby vyznačuje hrubší strukturu oproti 
střední části, kde je vidět relativně hladkou povrchovou strukturu. Důvodem je hladká struktura 
povrchu omítky a následujícího nátěrů. Figurální kompozice byla podmalována černou linií. 
Malba figurální partii byla provedena převážně v odstínech šedé, světlezelené a okrové barevnosti. 
Barevné rozložení bylo s největší pravděpodobností vytvořeno tak, že základ barevných tonů byl 
nanesen celoplošně a vykazoval pastóznější strukturu. Postup vrstvení a modelace pomoci světlých 
a tmavých akcentu nebyly prokázány. Plocha pozadí byla provedena v kombinaci zelené, červené, 
černé a žlutého okru.

3.3.1.2 Mladší vrstvy a zásahy

Na různých místech restaurované vrstvy se nacházejí ryté graffiti, které mohly 
vzniknout již v době před překrytím omítkou. Jedná se o vyrytý kruh pomocí kružítka, velké  
písmena – MEK (možná monogram) a kresba koně (viz grafický zákres č. 2 - Stav dochování  
a poškození renesanční malby). V minulosti byla původní renesanční malba přetřena překryvnými 
nátěry, následně došlo k hustému napekování renesanční omítky s malbou. Po napekování byla 
na povrch aplikována omítka, která byla s největší pravděpodobnosti natřená velkým množstvím 
přemaleb.38  Rovněž v rámci oprav po vyměnění trámového stropu došlo také k doplnění zdiva 
cihlama a k nahrazení původní omítky v horní části stěn na novodobý cementový tmel, který 

37 BAYER, Karol.  Měšťanský dům čp. 480 na náměstí Míru ve Slavonicích: Chemickotechnologický průzkum nástěnných 
maleb. Nepublikovaný chemickotechnologický průzkum. Litomyšl: Fakulta restaurování , Univerzita Pardubice, 
2020.

38 NOVOTNÝ, Petr; NOVOTNÝ, Josef; JOSEFIK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Slavonice dům čp. 480: Renesanční nástěnné 
malby v 1. patře. Praha, 1992. Restaurátorská dokumentace
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sloužil jako jádrový podklad pro následující vrstvu vápenné omítky. Povrch cementového tmelu 
byl značně popraskaný a částečně překrýval povrch původní malby. Celoplošný vápenný tmel 
měl relativně dobrou strukturu odpovídající povrchu původní malby, ale jeho okraj byl nevhodně 
napojený na renesanční omítku. Struktura tmelů v pecích měla nevyhovující charakter, jejich okraj 
byl nezapracovaný a přesahoval úroveň okolní omítky. Plochy tmelů měly rušivý, lesklý povrch  
(v průběhu předchozího restaurátorského zásahu v roce 1992, byly povrchy tmelů přetřeny 
vaječnou emulzí a zafixované voskem).39

3.3.1.3 Současný stav díla po odstranění tmelů (poškození a jeho příčiny)

Stav původní malby byl na základě vizuálního průzkumu posouzen jako velmi špatný.  
Po bližším ohledání byla zaznamenána následující poškození. Nejzávažnější poškození 
restaurovaného úseku malby byla absence původní omítky z části kompozice v horní partii 
stěny. Místy jsou v omítce zřetelné praskliny a trhliny. Trhlina v jihozápadním rohu stěny souvisí  
s oddělováním fasády od budovy. Na mnoha místech jsou rozsáhlé dutiny mezi omítkou a zdivem, 
či mezi jednotlivými omítkovými vrstvami. V ploše restaurovaného úseku chybí cca 30% původní 
omítkové vrstvy. Velká většina tmelů není vhodná ani strukturou ani v úpravě povrchu a to zejména 
v napojení mezi starou a novou omítkou. Po odstranění druhotných tmelů bylo vidět částečnou 
ztrátu barevné vrstvy, zejména v oblasti okrajů původní omítky. Po odstranění nevyhovujících 
tmelů bylo patrné, že došlo k degradaci původní omítky, projevující se ztrátou koheze materiálu. 
Na mnoha místech ztrácí adhezi k podkladu. Původní barevná vrstva je soudržná a pouze 
částečně rozpustná vodou. Na malbě dominuje zelená, červená, šedá a žlutý okr. Horní modelační 
vrstvy se nedochovaly nikde. Patrně došlo k jejich ztrátám při odkryvu a čištění při předchozím 
restaurováním. Poslední retuš maleb byla nejednotná a při detailnějším ohledání relativně výrazná 
oproti původní podmalbě.

3.3.2 Vizuální průzkum v ostrém bočním nasvícení

Při vizuálním průzkumu v ostrém bočním nasvícení bylo možné ještě lépe pozorovat 
povrchovou strukturu původní omítky. Boční nasvícení zvýraznilo částečnou ztrátu omítkové 
vrstvy v oblastí oblohy a na postavách. Razantní boční světlo zvýraznilo druhotné ryté kresby  
ve střední části výjevu. Dále ostré boční světlo zdůraznilo, nevhodnou strukturu a napojení mezi 
druhotnými tmely a původní omítkovou vrstvou. Rovněž bylo možné lépe posoudit tloušťku 
původní vrstvy omítky. V bočním světle bylo vidět, že se barevná vrstva mírně leskne – je možné, 
že jde o důsledek fixáže. 

39 NOVOTNÝ, Petr; NOVOTNÝ, Josef; JOSEFÍK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Slavonice dům čp. 480: Renesanční nástěnné 
malby v 1. patře. Praha, 1992. Restaurátorská dokumentace
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3.3.3 Průzkum pomocí UV fluorescenční fotografie

Použita technika: UV lampa UVA SPOT 400T značky Honle UV Technology, fotoaparát 
Cannon EOS 70D.

UV záření bylo použito především pro svou schopnost zviditelnit některé materiály  
s typickou luminiscenci, které jsou v denním světle nerozpoznatelné. Cílem bylo objasnit specifické 
materiálové složení barevné vrstvy a jejího podkladu. V UV záření povrch původní malby 
luminoval plošně namodralou luminiscenci (obr. 33 ). Odstín a intenzita namodralé fluorescence 
se lišila podle tónů malby. Světle úseky luminovaly světle modře, zatímco u tmavších části malby 
byla luminiscence méně výrazná. Druhotná malba (retuš) v odraženém UV záření nevykazovala 
na restaurovaném úseku žádnou výraznou luminiscenci. Některé tmely jsou  v UV záření výrazněji 
patrné. Světlo modrá fluorescence malby by mohla být způsobena vyšším obsahem organických 
složek v barevné vrstvě nebo na její povrchu v důsledku celoplošné konsolidace původní malby  
v minulosti. Mimo restaurovaný úsek, zejména v pravé části západní stěny povrch malby vykazoval 
silnou fluorescenci, která je typická pro zinkovou bělobu. Podle výsledku pomocí UV záření  
je zřejmě, že pigmentové složení předchozí retuší na různých úsecích se lišilo. Z toho lze usuzovat, 
že se na restaurování podílelo více restaurátorů. 

3.3.4 Perkusní průzkum (poklepem) 

Poklepem byly zjištěny dutiny nacházející se v různých hloubkách pod povrchem malby. 
Na restaurovaném úseku bylo zaznamenáno velké množství dutin. Uvolnění a pohyb omítkové 
vrstvy byl pozorován ve spodní části úseku, převážně v místech v okolí větších druhotných tmelů 
(nohy postav, rám, který hraničí s sousedním restaurovaným úsekem). Rovněž bylo vidět uvolnění 
původní omítky podél velkoplošného tmelů v horní části úseku (viz grafický zákres č. 2 - Stav 
dochování a poškození renesanční malby).

3.4 Přírodovědný (chemickotechnologický) průzkum 

3.4.1 Konkrétní cíle průzkumu

Chemickotechnologický průzkum proběhl ve dvou fázích. První fáze 
chemickotechnologického průzkumů, v rámci které byly odebrány celkem 2 vzorky s nástěnných 
maleb v sálu 1. patra domu čp. 480, byla součástí restaurátorského průzkumu z roku 2018.40 Další 

40 WICHTERLOVÁ, Zuzana; WAISSEROVÁ, Jana a BERANOVÁ, Anežka. Restaurátorský průzkum,   Restaurátorský 
záměr: Interiérová malířská výzdoba sálu v 1. patře měšťanského domu čp. 480 ve Slavonicích. Hostim, 2018. 
Dokumentace restaurátorského průzkumu.
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odběr vzorku byl realizován v rámci popisovaného restaurování maleb. Cílem obou průzkumu 
bylo určit statigrafii odebraných vzorku, skladbu barevných vrstev, složení pojiva a složení omítky 
(typ a poměr pojiva a zrnitost kameniva). Chemickotechnologický průzkum z roku 2020 měl  
za účel upřesnit výsledky předchozího průzkumu a přinést nové informace k charakteru původní 
malby a použitým materiálům.

V rámci současného průzkumu byly odebrány celkem 4 vzorky barevné vrstvy a 1 vzorek 
omítkové vrstvy (viz Příloha č. 3).

 
•	 Vzorek V1 byl odebrán ze spodní části východní stěny, obsahoval souvrství omítky  

a nátěry. 
•	 Vzorek V2 byl odebrán z horní části výjevu, který se nachází nejblíže k oknu – Svatba  

v Káni, přesněji z obličeje Krista. 
•	 Odebraní vzorku V3 bylo provedeno z levé horní části výjevu – Podobenství o rozsévači, 

který se nachází na západní stěně blíže k oknu. Vzorek byl odebrán z červeného rámu, 
z detailu ztmavnuté původní barevné vrstvy. Vzorek obsahoval souvrství nátěrů  
a barevnou vrstvu. 

•	 Vzorek V4 byl odebrán ze střední části výjevu – Podobenství o třísce v oku, který  
se nachází na západní stěně (zprava). Byla odebrána tmavozelená barevná vrstva z keře. 
Vzorek obsahoval původní omítku a následující barevné vrstvy. 

•	 Vzorek V5 byl odebrán z výjevu druhého pořadí zleva ze západní stěny. Byla odebrána 
narůžovělá pravděpodobně původní barevná vrstva z postavy učedníka (hlava). 

3.4.2 Výsledky chemickotechnologického průzkumu41

Pro zjištění výsledků chemickotechnologického průzkumu z odebraných vzorků barevných 
vrstev byly použity tyto metody: optická mikroskopie nábrusů v dopadajícím viditelném modrém, 
UV světle, pomocí elektronového mikroskopu  a kvantitativní silikátová analýza omítkové vrstvy. 
Z výsledků chemickotechnologického průzkumu vyplývá, že původní omítka neobsahuje příměs 
hydraulického pojiva, nebo jiných anorganických přísad. S vysokou pravděpodobností lze proto 
předpokládat, že pojivem základní omítkové vrstvy je bílé vzdušné vápno, jako plnivo byl použit 
písek jemné až střední zrnitosti (ø zrn 0,125 - 4 mm). Poměr míchání pojiva a kameniva v přepočtu 
na suchý vápenný hydrát je 1:1 díly (obj.) resp. v přepočtu na vápennou kaši 1:1,5 dílu (obj.).

Výsledky chemickotechnologického průzkumu do velké míry korespondují s výsledky 
předchozího chemickotechnologického průzkumu. Mezi povrchem a nátěrem je místy vytvořená 
tenká vrstva uhličitanu vápenatého, což je důkazem toho, že následující vápenný nátěr byl aplikován 
na povrch omítky pravděpodobně až po zatvrdnutí nebo částečném zatvrdnutí omítky. Z výsledků 
analýzy odebraných vzorku vyplývá, že podkladem pro původní malbu byl vápenný nátěr v 1-3 

41 BAYER, Karol.  Měšťanský dům čp. 480 na náměstí Míru ve Slavonicích: Chemickotechnologický průzkum nástěnných 
maleb. Nepublikovaný chemickotechnologický průzkum. Litomyšl: Fakulta restaurování , Univerzita Pardubice, 
2020. (viz příloha č. 2).
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vrstvách. Podle výsledků můžeme předpokládat, že barvy jsou pojeny organickým pojivem, nebo 
to může poukazovat na předchozí restaurátorský zásah, při kterém fixační prostředek obsahoval 
organické pojivo (vaječná emulze, vosk). Novým zjištěním byla u vzorku V2 identifikace křídy  
a olovnaté běloby v podkladově vrstvě. Také na vzorku V5 se nachází nejen velmi tenká bílá vrstva 
uhličitanu vápenatého ale i vrstva křídy. Z toho lze usuzovat, že inkarnáty byly podmalovány 
křídovou vrstvou. U vzorku V4 byla identifikovaná velmi tenká tmavošedá vrstva, která 
mohla sloužit jako podklad pod následující zelenou vrstvu obsahující přírodní malachit. Jedná  
se o malířskou techniku vrstvení barev - veneda.42 Výsledná technika originální malby je tedy 
zřejmě secco. Za použité pigmenty byly identifikovány: červený okr, přírodní malachit, zemité 
pigmenty.

3.5 Komplexní vyhodnocení průzkumu

3.5.1 Popis a historický vývoj objektu

Na náměstí Míru ve Slavonicích se nachází dvoupatrový atikový měšťanský dům čp. 480. 
Dům čp. 480 (dříve čp. 46) z pozdně-gotickým jádrem byl ve 2. polovině 19. století upraven (nástavba 
druhého patra). V současné době průčelí měšťanského domu je ukončeno vysokou renesanční 
atikou, která zvyšuje průčelí a kryje střechu. Okna v prvním patře jsou novodobá, trojdílná.  
V druhém patře okna jsou špaletová a dvoudílná. Přízemí domu má rozměrnou místnost zaujímající 
celou přední část - mázhauz.43 Mázhauz dodnes funguje jako komunikační uzel, z něhož vedou 
schody do sklepa, Slavonického podzemí, průchodů do dvora a schody do obytného prvního 
patra. Mázhauz je zdoben pozdně gotickou sklípkovou (diamantovou) klenbou a renesančními 
kolorovanými sgrafity. V prvním a druhem patře se nacházejí obývací prostory. 

V prvním patře domu se nachází velký sál s pravoúhlým půdorysem 5,8 m x 9,3 m. Celý 
interiér sálu je vyzdoben nástěnnými malbami: iluzivní architekturou a figurálními výjevy z 
novozákonních evangelií. Vchod do místnosti se nachází v rohu severozápadní stěny. Vpravo od 
vchodu je vidět v minulosti dodatečně vybouraný vchod, který byl v roce 2020 znova zazděn. V rohu 
severovýchodní stěny se pravděpodobně nacházela kamna. Na protilehle straně jsou dvě novodobá, 
špaletová okna. Ve střední části západní stěny se nachází výklenek se zazděným vstupem. V  70. letech  
20. století byl původně dřevěný trámový strop vyměněn za plochy. Současná podlaha v sálu  
je pokryta nevhodnými novodobými dlaždicemi tmavočervené barevnosti.  

42  BODANSKÝ, Miroslav. Restaurování části maleb v kupoli baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém kopečku u 
Olomouce: Srovnání citlivosti vybraných modrých a zelených pigmentů na katexové a anexové ionoměniče. Zlín, 
2012. Praktická bakalářská práce. Univerzita Pardubice. Vedoucí práce Martin Martan, ak. mal.  

43    HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás: Přehled stavebních slohů. Praha-Litomyšl: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-389-5         
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3.5.2 Popis díla a jeho námětu

Interiér sálu v prvním patře domu čp. 480 je pokryt celoplošnou nástěnnou malbou. Iluzivní 
architektura (malované arkády) zdobící spodní část stěn kolem celého prostoru byla přibližně  
v metrové výšce ukončena červeným pasem, který ohraničoval obrazové plochy. Na západní 
stěně ve směru od oken ke dveřím jsou čtyři pole se třemi Kristovými podobenstvími a scénou o 
uzdravování. Uprostřed stěny je zazděny výklenek, který je zdoben iluzivní edikulou.44 Na jižní 
stěně jsou ženské figury, které symbolizují dvě ze sedmi svobodných umění. Mezi okny je zobrazena 
figura ženy - personifikace astronomie. Vpravo u západní stěny je ženská figura symbolizující 
geometrii. Na východní stěně jsou tři figurální výjevy s motivem Kristových zázraku. Severní stěna 
byla členěna odlišněji oproti celé místnosti. Jsou tam dvě mužské hlavy zobrazené při rozhovoru 
a mužská polopostava s gestem - dvěma prsty pravé ruky ukazuje na oko a levou rukou na ucho. 
Kompozice celé severní stěny s největší pravděpodobností muže sloužit jako symbol a odkaz  
k dění, které se v tomto prostoru odehrávalo.45

 

3.5.3 Historický vývoj díla                                                                                                       

3.5.3.1   Restaurovaná vrstva a její technika

Západní stěna na které se nachází restaurovaný výjev je tvořena z cihel, na kterých 
je nanesena cca 1 cm vrstva okrovošedé původní omítky, která je pojena bílým vzdušným 
vápnem.46 Povrch omítky je výrazně zvlněny a má poměrně hladkou strukturu. Na omítku 
byl nanesen bílý, slabě nažloutlý vápenný nátěr v 1 - 3 vrstvách. Struktura podkladového 
nátěrů se v různých částech restaurovaných dílu poměrně liší. V horních částech maleb bylo 
vidět hrubší strukturu oproti středních partií maleb. Na povrchu podkladového nátěrů bylo 
lokálně vidět tahy štětce. Figurální kompozice všech výjevů byla podmalována černou linii.  
V oblasti inkarnátů byla aplikovaná křídová podkladová vrstva. Chemickotechnologickou analýzou 
bylo taktéž prokázáno, že v oblasti stromu (keř) byla nanesena tmavá vrstva, která sloužila jako 
podmalba pro následující vrstvení barev. Základ barevných tónu byl s největší pravděpodobností 
nanesen celoplošně a vykazoval pastóznější strukturu. Plochy nástěnných maleb byly provedeny v 
kombinaci zelené, červené, černé a žlutého okru. Restaurovaná malba provedena technikou secco.  

44 HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás: Přehled stavebních slohů. Praha-Litomyšl: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-389-5.
45 MÍCHALOVÁ, Zdeňka. Renesanční/reformační nástěnné malby ve Slavonicích. Brno, 2010. Magisterská diplomová 

práce. Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Milena Bartlová, CSc.
46 BAYER, Karol.  Měšťanský dům čp. 480 na náměstí Míru ve Slavonicích: Chemickotechnologický průzkum nástěnných 

maleb. Nepublikovaný chemickotechnologický průzkum. Litomyšl: Fakulta restaurování , Univerzita Pardubice, 
2020.
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3.5.3.2 Mladší vrstvy a zásahy

Dle restaurátorské dokumentace z roku 1992 je zřejmě, že původní renesanční malba byla 
přetřena překryvnými nátěry. Následně byl povrch mechanický narušen. Po napekování byla  
na povrch aplikována omítka, která byla s největší pravděpodobnosti natřena neurčitým množstvím  
„pokojových“ přemaleb.47 V rámci předchozího restaurování v roce 1992 proběhlo rozsáhle 
dočišťování povrchu maleb. Dalším zásahem bylo nahrazení původní omítky v horní části stěn 
na novodobý cementový tmel. Cementový tmel byl použit jako jádrový podklad pro následující 
vápenný štuk. Plochy nástěnných maleb byly značně poškozené pekovaním, což bylo důvodem pro 
následující rozsáhlé tmelení peků. Při vizuálním průzkumu v bočním nasvícení bylo pozorováno, 
že stav a struktura tmelů v pecích měla nevyhovující charakter. Měla v různých částech malby 
rušivý lesklý povrch (v průběhu předchozího restaurátorského zásahu byl povrch tmelů přetřen 
vaječnou emulzí a závěrečná fixace voskem).48  

3.5.3.3 Současný stav díla (poškození a jeho příčiny)49

   Stav původní malby mohl být detailně popsán a posouzen až po bližším ohledání.  
Na základě vizuálního průzkumu v rozptýleném denním světle a v ostrém bočním nasvícení byla 
zaznamenána především absence původní omítky v části kompozice v horní části stěny. Plocha 
restaurovaného úseku měla cca 30% ztrátu původní omítkové vrstvy. Převážná většina tmelů  
v pecích měla nevhodnou strukturu a povrchovou úpravu, a to zejména v napojení mezi tmelem 
a původní omítkou. Rovněž jsou v omítce zřetelné praskliny a trhliny. V průběhu odstranění 
druhotných tmelů v jihozápadním rohu stěny byla objevena velká statická trhlina, která souvisí 
se současným oddělováním fasády od budovy. Také po odstranění tmelů bylo patrné, že došlo  
ke ztrátě koheze původního materiálu a částečně ztrátě adheze k podkladu. Při perkusním 
průzkumu (poklepem) bylo nalezeno velké množství dutin mezi omítkou a zdivem, či mezi 
jednotlivými omítkovými vrstvami. Stav původní barevné vrstvy je posouzen jako soudržný  
a částečně rozpustný vodou.

47   NOVOTNÝ, Petr; NOVOTNÝ, Josef; JOSEFIK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Slavonice dům čp. 480: Renesanční nástěnné 
malby v 1. patře. Praha, 1992. Restaurátorská dokumentace.  

48 NOVOTNÝ, Petr; NOVOTNÝ, Josef; JOSEFIK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Slavonice dům čp. 480: Renesanční nástěnné 
malby v 1. patře. Praha, 1992. Restaurátorská dokumentace. 

49 viz grafický zákres č. 2 - Stav dochování a poškození renesanční malby.
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4 Zkoušky technologií a materiálů

4.1 Zkoušky odstranění druhotných barevných vrstev z 90. let 20. století 

4.1.1 Cíl provedených zkoušek

Na malbách západní stěny byly provedeny zkoušky odstranění druhotných barevných 
vrstev, respektive retuší předchozích restaurátorů. Cílem provedených zkoušek bylo nalezení 
účinné metody, která by zároveň nepoškozovala původní renesanční malbu. Při zkouškách 
odstranění předchozí retuší byly použity metody mokrého a chemického čištění. Byly testovány 
následující prostředky: voda, voda a líh v (obj.) poměrů  1:1, aceton a isopropanol. 

4.1.2 lokalizace provedených zkoušek

Zkoušky byly provedeny na různých místech po celé ploše nástěnné malby (fotografický 
záznam viz obr. 34, 35) a to především v oblasti druhotných tmelů a v místech, kde druhotná retuš 
přesahovala přes původní barevnou vrstvu.

4.1.3 Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušek odstranění retuší ukázaly, že přemalba je na různých místech do různé 
míry rezistentní a odolnost renesanční barevné vrstvy se liší podle lokace. Postup odstraňování 
předchozí retuše se na každém z restaurovaných úseku mírně odlišovalo. Použité prostředky  
se shodovaly. Jako nejvhodnější postup pro odstranění nebo redukce retuší byl vybrán způsob 
čištění isopropanolem bez fyzického namáhání.
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5 Návrh restaurátorského zákroku

5.1 Návrh koncepce restaurování  

Na základě poznatků zjištěných při uměleckohistorickém, restaurátorském  
a chemickotechnologickém průzkumu v roce 2017 byla navržena koncepce restaurování, která byla 
předem konzultována s vlastníkem a zástupci obou složek památkové péče.50, 51 Po diskuzi s výše 
zmíněnými subjekty bylo rozhodnuto, že je nutno odstranit a nahradit nevyhovující druhotné 
tmely, vytmelit praskliny a jiné mechanické defekty v omítce, redukovat povrch novodobých 
velkoplošných tmelů v horní části stěny a jejich povrch doplnit novým vápenným tmelem. Provést 
hloubkovou konsolidaci (injektáž) dutin a degradovaných původních omítek, strukturálně zpevnit 
omítkovou vrstvu. Následně by měly být všechny nové tmely potlačeny retuší, aby nepůsobily 
rušivě. Drobná místa ztrát barevné vrstvy by měla být doplněna neutrální až lokální retuší. Zapojení 
velkoplošného tmelu nad výjevem bude provedeno později, zároveň s patinací stropu. Cílem bylo 
prezentovat původní renesanční malby a zrestaurovat je tak, aby malba působila celistvě v rámci 
celého prostoru.  

5.2 Návrh postupu restaurátorských prací

Restaurátorské práce budou provedeny v následujícím postupu.

1) Odstranění druhotných tmelů, které nevyhovují technicky a esteticky (mechanicky: 
restaurátorskými kladívky, skalpelem).

2) Hloubkové strukturální zpevnění omítek (konsolidačním prostředkem: vápenná 
nanosuspenze v ethanolu).

3) Hloubková konsolidace dutin (injektážní směsí na bázi hydraulického vápna).
4) Odstranění novodobého velkoplošného tmelu (pneumatickým dlátem, gravírovacím 

perem, případně mechanický pomocí brusných nástrojů, restaurátorských kladívek).
5) Tmelení peků a defektů v omítkové vrstvě, doplnění odstraněného celoplošného 

novodobého tmelu - štukem na bázi křemičitého písku a vápenného hydrátu.
6) Odstranění druhotné retuší, která nevyhovují esteticky.
7) Retuš a náznaková rekonstrukce některých části malby barvami připravenými  

z práškových minerálních pigmentů, pojených 2% (hm.) roztokem Klucelu. 

50 WICHTERLOVÁ, Zuzana; WAISSEROVÁ, Jana a BERANOVÁ, Anežka. Restaurátorský průzkum,   Restaurátorský 
záměr: Interiérová malířská výzdoba sálu v 1. patře měšťanského domu čp. 480 ve Slavonicích. Hostim, 2018. 
Dokumentace restaurátorského průzkumu.

51 WICHTERLOVÁ, Zuzana; WAISSEROVÁ, Jana. Záměr na restaurování nástěnných maleb v 1. patře domu čp. 480 ve 
Slavonicích. Hostim, 2016.
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6 Dokumentace restaurátorského zásahu

6.1 Postup restaurátorských prací

6.1.1 Odstranění nevyhovujících druhotných tmelů 

Druhotné nevyhovující tmely v místech pekování byly odstraněny restaurátorským 
kladívkem a skalpelem. V průběhu odstranění tmelů bylo rozhodnuto, že ty které měly relativně 
vyhovující povrch (nepřesahovaly úroveň okolní omítky a měly odpovídající strukturu) byly 
zanechány jako vzorek předchozího restaurátorského zásahu. Dále byl odstraněn vápenný 
novodobý velkoplošný tmel, který přesahoval úroveň původní omítky v rozsahu 1 - 2 cm. Pod 
povrchem vápenného tmelu se nacházel cementový tmel. Jeho povrch byl rozpraskaný a uvolněny, 
proto bylo přistoupeno k jeho odstranění pomocí pneumatického dláta. Pro zpevnění oddělujících  
se okrajů původní omítky byl kolem odstraněného velkoplošného tmelu místy použit přelep   
z buničiny a 3% (hm.) roztoku Klucelu. 

6.1.2 Zajištění omítky ochrannými přelepy

Nejvíce ohrožené nesoudržné části omítky, kterým hrozilo odpadnutí (především  
na rozhraní velkoplošného tmelu a okrajích původní omítky), byly zajištěny přelepy z buničiny  
a 3% (hm.) roztokem Klucelu.

6.1.3 Strukturální konsolidace omítkové vrstvy

Po odstranění tmelů bylo třeba místa odhalené původní omítky strukturálně konsolidovat. 
Důvodem bylo zlepšení fyzikálně mechanických vlastností původní omítky. Konsolidace byla 
provedena vápennou nanosuspenzí CaLoSiL E25 ředěnou technickým lihem 1:3 (obj.), která byla 
aplikována na povrch nesoudržných omítek injekční stříkačkou ve dvou cyklech.

6.1.4 Injektáž

Po odstranění druhotných tmelů byla provedena injektáž dutin v omítkové vrstvě a mezi 
omítkovou vrstvou a zdivem. Hloubková konsolidace byla provedena injektážní směsí na bázi 
hydraulického vápna Ledan TB1. Injektážní směs byla aplikována do dutin pomocí injektážních 
stříkaček, rovněž byla použita metoda pomocí tlaku. Současně s injektáží proběhlo obtmelení 
okrajů omítky.
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6.1.5 Tmelení

Současně s injektáží bylo provedeno obtmelení uvolněných okrajů omítky vzniklých 
odstraněním tmelů. Obtmelení okrajů bylo provedeno vápenným tmelem z 1 dílu (obj.) přesátého 
písku (ø zrn 0-2 mm) a 1 dílu (obj.) vápenného hydrátu. Místa od předchozího pekování byla 
nejprve vytmelena hrubým tmelem z 1 dílu (obj.) přesátého písku (ø zrn 0-2 mm) a 1 dílu 
(obj.) vápenného hydrátu. Na něj byl do úrovně barevné vrstvy nanesen jemný vápenný tmel z  
0,5 dílu (obj.) přesátého písku (ø zrn 0-0,75 mm), 1 dílu (obj.) písku (ø zrn 0-3 mm), 0,5 dílu (obj.) 
mramorové moučky a 2 dílu (obj.) vápenného hydrátu. Povrch tmelů byl upraven tak, aby jeho 
povrchová struktura odpovídala struktuře původní omítky s malbou. Po doplnění povrchu dřív 
odstraněného velkoplošného tmelu v horní části stěny byl připraven jádrový štuk z 1 dílu (obj.) 
přesátého písku (ø zrn 0-3 mm) a 1 dílu (obj.) vápenného hydrátu. Před nanesením jádrového 
štuku byl odhalený povrch cihlové zdi řádně navlhčen. Jádrový štuk byl především aplikován  
do spár mezi cihly, aby povrch byl co nejvíce zarovnaný a nedošlo k popraskaní další vrstvy. 
Dále byl nanesen hrubý vápenný štuk z 1 dílu (obj.) přesátého písku (ø zrn 0-3 mm) a 1 dílu 
(obj.) vápenného hydrátu. Na něj byl do úrovně původní omítky nanesen vápenný štuk, který  
se skládal z 1 dílu (obj.) přesátého písku  (ø zrn 0-2 mm) a 1 dílu (obj.) vápenného hydrátu. Povrch 
velkoplošného tmelu byl upraven tak, aby jeho povrchová struktura odpovídala struktuře původní 
omítky. Pro zpracovaní povrchu velkoplošného tmelu byla použita stavební lžíce, restaurátorské 
špachtle a filcová houba.

6.1.6 Odstranění druhotné retuší 

Před započetí a v průběhu retuši bylo provedeno mokré a chemické čištění zaměřené  
na odstranění druhotné barevné vrstvy, která měla nevyhovující charakter. Nejprve bylo provedeno 
mokré čištění pomocí vody, vaty a měkké houby Akapad. Na místech s vysokou odolností druhotné 
barevné vrstvy (předchozí retuš) byly použité prostředky: isopropanol, aceton, toluen a líh s vodou 
1:1 (obj.).
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6.1.7 Aditiva do retuší s UV luminiscencí

Cil práce

V rámci rozšířené kapitoly bylo cílem nalézt vhodné aditivum do retuší, které by mohlo 
umožnit jejich snadnější rozlišitelnost a toto aditivum využít při retuší nástěnných maleb v prvním 
patře domu čp. 480 ve Slavonicích.  

Rešerše dostupné literatury 

Při rešerši literatury bylo nalezeno několik prací zabývajících se UV zářením, avšak většina 
z nich se zaměřovala na obecné studium UV záření a jejich vlastností,52,53,54 či na samotné zkoumání 
výtvarných děl,55 či nástěnných maleb pomocí fotografií v odraženém UV světle.56  Přínosným 
a zajímavým z hlediska cíle mé práce bylo zkoumání vlivu pojiva na luminiscenci jednotlivých 
pigmentů. 

Z literatury je zřejmé, že přírodní organické látky často mají intenzivní UV fluorescenci. 
Jedná se o pojiva jako: arabská guma, vaječný žloutek, oleji. Některé zdroje uvádějí, že vaječná 
tempera a lněný olej vykazují mnohem intenzivnější UV fluorescenci v porovnání s arabskou 
gumou. Arabská guma ve směsi s některými pigmenty vykazuje slabší modrou UV fluorescenci. 
Přítomnost pigmentů v barevné vrstvě může způsobit celkovou ztrátu fluorescence pojiva. Platí 
to i opačně, že luminiscenci pigmentů do velké míry ovlivňuje použité pojivo. V případě zinkové 
běloby Cosentino uvádí, že oxid zinečnatý v kombinaci s arabskou gumou nevykazuje silnou 
luminiscenci, pouze přechází do slabé oranžového odstínu. Avšak zinková běloba pojená vaječnou 
temperou a lněným olejem se vyznačuje intenzivní žlutooranžovou luminiscenci. 

Žádná publikace vyloženě zaměřená na luminující aditiva do retuší nebyla nalezena.

Experimentální část: Pro provedení experimentální části byl zvolen nejznámější pigment, 
který vykazuje charakteristickou zelenožlutou luminiscenci - zinková běloba. Vzhledem k tomu, 
že jde o bílý pigment, bylo rozhodnuto ho přidat do podkladového základního nátěrů tmelů -  

52   FRIEDMAN, Laramie Hickey. A review of ultra-violet light and examination techniques. The American Institute 
for Conservation of Historic & Artistic Works. Objects Specialty Group Postprints, Volume Nine, 2002, p. 161-
168. 

53 DVOŘÁK, Petr. Vliv modrého světla na lidský organismus. Brno, 2016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v 
brně. Vedoucí práce Ing. Jaroslav Štěpánek.

54 RORIMER, James Joseph. Ultra-violet rays and their use in the examination of works of art. New York: The 
Metropolitan Museum of Art, 1931 [cit. 2020-08-22].

55  COSENTINO, Antonino. Practical notes on ultraviolet technical photography for art examination. Conservar 
Património: Associação Profissional de Conservadores Restauradores de Portugal. Portugal, 2015, 21, 
junio. pp. 53-62. [online]. [cit. 2020-08-18]. ISSN 2182-9942. Dostupné z: https://www.researchgate.net/
publication/280736059_Practical_notes_on_ultraviolet_technical_photography_for_art_examination  

56 COSENTINO, A.; GIL, M.; RIBEIRO, M.; DI MAURO, R. Technical photography for mural paintings: the newly discovered 
frescoes in Aci Sant’Antonio. Conservar Património: Artigo [online]. Portugal, 2015, December 2014. pp. 24-33 [cit. 
2020-08-18]. ISSN 2182-9942. Dostupné z: https://chsopensource.org/category/multispectral-imaging/page/5/
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tzv. pačoku. Byla testována vhodná koncentrace zinkové běloby a vliv samotné retuše na luminiscenci 
podkladového pačoku (viz Příloha č. 1 - Aditiva do retuší s UV luminiscencí. Fotodokumentace 
provedených zkoušek).

Cíl testu: Jak ovlivňuje množství zinkové běloby v pačoku UV luminiscenci ? Je luminiscence 
pačoku ovlivněna následující retuší pojenou Klucelem E ?

Zkoušené recepty: 

5% směs: vápenný hydrát 95 g a zinková běloba 5 g
10% směs: vápenný hydrát 90 g a zinková běloba 10 g
15% směs: vápenný hydrát 85 g  a zinková běloba 15 g
30% směs: vápenný hydrát 70 g a zinková běloba 30 g
50% směs: vápenný hydrát 50 g a zinková běloba 50 g

Postup práce:

Vždy 5 g směsí bylo smícháno s 20 ml 1,6% roztoku akrylátové disperze K9 (1 (obj.) díl K9 
50 % : 30 (obj.) dílů vody). Pro potlačení zářivosti byly do pačoku přimíchány pigmenty umbra 
zelenavá a železitá čerň. 

Na vybraném úseku byl štětcem nanesen pačok v jedné vrstvě, ve dvou vrstvách a v 
jedné vrstvě s lazurní barevnou retuší pojenou 2 % Klucelem E. Následně bylo provedeno focení  
ze stejného místa ve viditelném světle a v odraženém UV světle.57

Vyhodnocení:

Vyhodnocení UV fluorescencí připravených směsí bylo provedeno na základě vizuálního 
pozorování a z UVF fotografií. Směs s 30% koncentrací zinkové běloby nanesené v jedné vrstvě 
vykazovala vyhovující fluorescenci a byla posouzena jako vhodná pro podložení všech povrchů 
tmelů. Následná retuš ovlivňuje - snižuje luminiscenci pačoku (patrně vlivem pojiva retuše). Zářivý 
žlutý odstín pačoku byl potlačen do hnědožluté barevnosti. Avšak i tak je luminiscence dostatečně 
zřetelná (viz Příloha č. 1 - Aditiva do retuší s UV luminiscencí. Fotodokumentace provedených 
zkoušek). 

57 Využita tato technika: UV lampa UVA SPOT 400T značky Honle UV Technology, fotoaparát Cannon EOS 70D.
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Využití experimentů při restaurování maleb v domě čp. 480 ve Slavonicích:

Na povrch všech tmelů byl velmi pečlivě, aby nátěr nepřesahoval přes okraj tmelů, 
aplikován pačok dle zvolené receptury58 v jedné nebo dvou vrstvách. Po vyschnutí této vrstvy 
byla realizovaná scelující retuš. Retuš byla provedena v lazurných vrstvách minerálními pigmenty 
pojený 2% Klucelem. Hnědožlutou luminiscenci vykazují aplikována podkladová vrstva - pačok s 
následující barevnou vrstvou - to by mohlo přispět k snadnější rozlišitelnosti retuší v UV záření 
(viz Příloha č. 1 - Aditiva do retuší s UV luminiscencí. Fotodokumentace provedených zkoušek).

6.1.8 Retuše a rekonstrukce

Na základě konzultací s vlastníkem a složkami památkové peče bylo rozhodnuto, že celá 
plocha restaurované západní stěny bude opatřena scelující retuší a na vybraných místech bude 
provedena náznaková rekonstrukce základních linii. V první fázi byl povrch všech tmelů natřen 
vápenným nátěrem - pačokem. Účelem tohoto nátěrů bylo vyrovnat barevnost a savost všech ploch 
tmelů. Nátěr byl připraven z vápenného hydrátu, zinkové běloby, akrylátové disperze Dispersion 
K9 a dvou pigmentu - umbra zelenavá a železitá čerň (viz kapitola 6.1.7 Aditiva do retuší s UV 
luminiscencí).

Ve druhé fázi byla provedena scelující retuš výše zmíněných ploch. Retuš měla sníženou 
barevnou  intenzitu  oproti originálu. Pro  doplňování chybějících části původní malby, byly 
dohledány  analogie a předlohy. Původní malba byla zpauzována. Do pauz byly navrženy rekonstrukce  
(viz kapitola 3.2.7 Předlohy a analogie nástěnných maleb). Na restaurovaném úseku byla provedena 
rekonstrukce v oblasti noh u dvou postav (levá spodní část výjevu). Byla také provedena náznaková 
rekonstrukce obličeje postavy zleva a doplňování linek v oblasti rukou. Následně byla provedena 
rekonstrukce části krajiny vpředu výjevu - keř a menší kopec. Dále bylo provedeno doplňování 
chybějícího architektonického členění - pozadí restaurovaného úseku. Místa ztrát původních 
linek byla podpořena pouze náznakem, napodobivou retuší. Retuš a hmotové rekonstrukce byly 
provedeny pouze na nepůvodních podkladech, na tmelech. Retuše byly provedeny práškovými 
minerálními pigmenty pojenými 2% (hm.) roztokem Klucelu. Byla použita plošná a tečková 
retuš, vždy v souladu s okolní strukturou původní malby. Stav po provedení retuší a rekonstrukcí  
(viz kapitola 9 Fotodokumentace). 

58 Použitý recept: Suchá směs vápenného hydrátu 700 g a zinkové běloby 300 g byla smíchána s 4133 ml 1,6% 
roztokem disperze K9 (z nich 133 ml 50 % K9 : 4 l vody). 
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6.2 Použité materiály

Odstranění nevyhovujících druhotných tmelů

•	 pneumatické	kladivo	
•	 pneumatické	dláto,	WEZIT	PRO	
•	 vzduchové	gravírovací	pero,	výrobce:	GISON	Pneumatic	Tools	GP-940

Zajištění omítky

•	 buničina	v	roli
•	 Klucel	 -	 hydropropylcellulose,	 3%	 roztok,	 distributor:	 Kremer	 Pigmente	 GmbH	 &	

Co.KG
•	 technický	líh,	výrobce:	Severochema

Strukturální konsolidace omítkové vrstvy

•	 CaLoSiL	E25	-	vápenná	nanosuspenze,	výrobce:	IBZ	Salzchemie	GmbH	&	Co.KG	
•	 technický	líh,	výrobce:	Severochema

Injektáž

•	 Ledan	TB1	-	injektážní	prostředek	na	bázi	hydraulického	vápna,	výrobce:	Tecno	Edile	
Toscana

Tmelení

•	 vápenný	hydrát
•	 kopaný	křemičitý	písek,	původ:	Pískovna	Tasovice,	lokalita	Znojmo
•	 mramorová	moučka,	dodavatel:	AQUA	obnova	staveb	s.r.o.

Odstranění druhotné retuší z druhé poloviny 20. století 

•	 voda
•	 Isopropanol,	výrobce:	Severochema
•	 Aceton,	výrobce:	Severochema
•	 technický	líh,	výrobce:	Severochema
•	 čistící	 houba	Akapad	 z	 vulkanizovaného	 latexu,	 výrobce	Akademie	Albert	Kauderer	

GmbH
•	 vata
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Retuše

•	 práškové	minerální	pigmenty,	distributor:	Kremer	Pigmente	GmbH	&	Co.KG
•	 Klucel	-	hydropropylcellulose,	2%	roztok,	distributor	Kremer	Pigmente	GmbH	&	Co.KG
•	 vápenný	hydrát
•	 zinková	běloba,	výrobce:	Kittfort
•	 Dispersion	 K9	 -	 vodná	 akrylátová	 disperze,	 distributor:	 Kremer	 Pigmente	 GmbH		

&	Co.KG

6.3 Doporučený režim památky

Je nutné zabránit styku maleb s vodou a vlhkostí. V interiéru musí být udržovány stálé 
klimatické podmínky. Rovněž by měla být vyvinuta snaha o minimalizaci rizika, že stěny místnosti 
budou odírány, či jinak mechanický poškozovány - např. přizpůsobením počtu osob, které budou 
místnost využívat/navštěvovat, velikosti vnitřního prostoru. Restaurované dílo by mělo být 
pravidelně kontrolováno zodpovědným restaurátorem (například v intervalu pěti let) a všechny 
kroky, které se přímo či nepřímo dotýkají restaurovaného díla je nutné konzultovat s odborníky 
památkové péče. Veškeré zásahy na díle by měly být provedeny odborným restaurátorem  
s příslušným povolením MK ČR.59

59 Ministerstvo kultury České republiky.
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7 Závěr

Bakalářská práce se skládá z restaurátorské dokumentace, dokumentaci komplexního 
restaurátorského zásahu a z rozšířené kapitoly, která je součástí restaurátorského zásahu.  
Úsek přidělený k restaurování je součástí renesanční nástěnné malby v hodovním sálu, v prvním 
patře domu čp. 480 na náměstí Míru ve Slavonicích. Sál je zdoben na všech stěnách malbami patrně 
z 60. let 16. století. Výjev na západní stěně hodovního sálu je součástí Kristových podobenství  
a zázraků a zobrazuje námět „Podobenství o rozsévači“. 

Na základě provedeného restaurátorského průzkumu bylo možné stanovit míru dochování 
originální malby, omítky a její původní techniku. Rovněž byly dohledané původní grafické 
předlohy, které sloužily k identifikaci figurálních výjevu a mohly být později použity jako podklady 
k případným rekonstrukcím chybějících partií malby. Dále byly prozkoumané restaurátorské 
dokumentace z předchozích zásahů. 

Rozšířená kapitola byla zacílená na vhodné aditivy do retuší, které by mohli způsobit jejich 
snadnější rozlišitelnost v odraženém UV světle. V rámci rozšířené kapitoly byla prozkoumaná 
literatura zabývající se UV zářením samotných výtvarných děl, či nástěnných maleb. Přínosným 
a zajímavým z hlediska cíle mé práce bylo zkoumání vlivu pojiva na luminiscenci pigmentů.  
Při rešerši literatury nebyla nalezena žádná publikace vyloženě zaměřená na luminující aditiva 
do retuší. Na základě toho byl pro experimentální část zvolen jiný přístup. Byla připravená a 
vyhodnocená zkoušková podkladová směs - pačok, obsahující zinkovou bělobu. Výsledky této 
experimentální části byly posouzené jako vyhovující pro snadnější rozlišitelnost retuší v UV záření. 

V rámci vlastního restaurátorského zásahu byla provedena rozsáhla injektáž, výměna 
a nahrazení všech nevyhovujících druhotných tmelů, strukturální zpevnění omítkové vrstvy. 
Následně byla provedená retuš a rekonstrukce malby. Retuše a rekonstrukce byly provedeny pouze 
na nepůvodních  podkladech - na tmelech.  

Restaurátorský průzkum a zásah, rovněž průběh a výsledky experimentální části 
jsou zdokumentované  v obrazové,  grafické přílozea v přilohach (viz kapitola 9 Fotografická 
dokumentace, 10 Grafické zákresy a 11 Přilohy). 
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9 Fotografická dokumentace

9.1 Historické fotografie, mapy

Obr. 01: Historická fotografie měšťanského domu čp.480 na náměstí Míru ve Slavonicích. 

Zdroj: z archivu MU Slavonic, evidenční list nemovité Kulturní památky z roku 1988.
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Obr. 03: Plán půdorysu prvního patra domu čp. 480. Z archivu 

Národního památkového ústavu, Českých Budějovic z roku 1950. 

42

Obr. 02: Poloha měšťanského domu čp. 480 ve Slavonicích 

na katastrální mapě. Zdroj: Nahlížení do katastru nemovitostí 

[online]. [cit. 12.03.2020]. Dostupné z : https://nahlizenidokn.

cuzk.cz

42
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9.2 Stav před restaurováním

4343

Obr. 04: Měšťanský dům čp. 480 ve Slavonicích.
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Obr. 06: Celkový pohled do prostoru místnosti v 1. patře domu 

čp. 480, směrem na severní stěnu. Stav před restaurováním.

Obr. 07: Celkový pohled do prostoru místnosti v 1. 

patře domu čp. 480, směrem na západní stěnu. Stav před 

restaurováním.

45
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Obr. 08: Celkový pohled do prostoru místnosti v 1. patře domu 

čp. 480, směrem na jižní stěnu. Stav před restaurováním.

Obr. 09: Celkový pohled do prostoru místnosti v 1. 

patře domu čp. 480, směrem na východní stěnu. Stav před 

restaurováním.

46



47

Obr. 10: Pohled na první polovinu západní stěny (zleva) v 

umělém bílém světle. Stav před restaurováním.

Obr. 11: Pohled na restaurovaný úsek v umělém bílém světle. 

Levá strana západní stěny. Stav před restaurováním. 
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9.3 Průzkum a zkoušky

48

Obr. 13: Grafická předloha k figurálnímu výjevu 

- Podobenství o rozsévači. Autor grafiky: Virgil Solis 

(viz kapitola 3.2.7 Předlohy a analogie nástěnných 

maleb).

Obr. 12: Grafická předloha k figurálnímu 

výjevu - Podobenství o rozsévači. Autor grafiky: 

Hans Brosamer (viz kapitola 3.2.7 Předlohy a 

analogie nástěnných maleb).
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Obr. 14: Grafická předloha k figurálnímu výjevu - Podobenství 

o rozsévači. Autor grafiky: Hans Brosamer (viz kapitola 3.2.7 

Předlohy a analogie nástěnných maleb).

Obr. 15: Grafická předloha k figurálnímu výjevu - 

Podobenství o rozsévači. Autor grafiky: Andreas Nunzer (viz 

kapitola 3.2.7 Předlohy a analogie nástěnných maleb).

49
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Obr. 16: Podmalba černou linkou. Detail výjevu - Podobenství 

o rozsévači. Spodní část obličeje Kristova učedníka v levé části 

restaurovaného úseku. Stav před restaurováním.

Obr. 17: Podmalba černou linkou. Detail výjevu - 

Podobenství o rozsévači. Horní část obličeje Kristova 

učedníka v levé části restaurovaného úseku. Stav před 

restaurováním.
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Obr. 18: Lokální ztráta původní barevné vrstvy v oblasti 

pastózní malby. Strom v pravé horní části restaurovaného úseku. 

Stav před restaurováním.  

Obr. 19: Lokální ztráta původní barevné vrstvy v 

oblasti pastózní malby. Plášť  figury učedníka v levé části 

restaurovaného úseku. Stav před restaurováním.  
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Obr. 20: Detail původní barevné vrstvy v oblasti nohy 

figury rozsévače. Pravá část restaurovaného úseku. Stav před 

restaurováním.

Obr. 21: Detail fragmentu původní barevné vrstvy v levé 

horní části restaurovaného úseku. Stav před restaurováním.
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Obr. 22: Detail ryté kresby (monogram) ve spodní části 

restaurovaného úseku. Stav před restaurováním. 

Obr. 23: Detail ryté kresby (koně) v pravé  části 

restaurovaného úseku. Stav před restaurováním. 
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Obr. 24: Detail druhotných tmelu v horní části restaurovaného 

úseku, v ostrém bočním nasvícení. Stav před restaurováním.

Obr. 25: Detail druhotných tmelu v horní části 

restaurovaného úseku, v ostrém bočním nasvícení. Stav 

před restaurováním.
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Obr. 26: Detail druhotných tmelu ve spodní části 

restaurovaného úseku (nohy postav), v ostrém bočním nasvícení. 

Stav před restaurováním.

Obr. 27: Detail druhotných tmelu v pravé části 

restaurovaného úseku (figura rozsévače), v ostrém bočním 

nasvícení.  Stav před restaurováním.
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Obr. 28: Detail druhotného velkoplošného tmelu v horní části 

restaurovaného úseku, v ostrém bočním nasvícení.  Stav před 

restaurováním.

Obr. 29: Detail druhotné retuše v pravé spodní části 

restaurovaného úseku.  Stav před restaurováním.
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Obr. 30: Detail druhotné barevné vrstvy - retuše, v horní 

části restaurovaného úseku.  Stav před restaurováním.

Obr. 31: Detail druhotné barevné vrstvy - retuš druhotného 

tmelu, v levé horní části restaurovaného úseku.  Stav před 

restaurováním.
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Obr. 32: Pohled na restaurovaný úsek v umělém bílém 

světle. Levá strana západní stěny. Stav před restaurováním. 

Obr. 33: Pohled na restaurovaný úsek v UV záření. Některé 

tmely jsou v UV záření zřetelnější. Světlo modra fluorescence 

malby s největší pravděpodobností způsobena vyšším obsahem 

organických složek v barevné vrstvě.  Levá strana západní 

stěny. Stav před restaurováním. 
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Obr. 34: Zkoušky odstranění druhotné barevné vrstvy (retuši) 

z roku 1992 - vodou, lihem s vodou 1:1 (obj.), isopropanolem a 

acetonem. Zkouška v oblasti spodního druhotného tmelu. 

Obr. 35: Zkouška odstranění druhotné barevné vrstvy 

(retuši) z roku 1992 - acetonem. Zkouška v oblasti horního 

druhotného tmelu.
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Obr. 36: Větší detail poškození původní barevné vrstvy 

ve střední části restaurovaného úseku. Stav po odstranění 

druhotných tmelů.
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Obr. 37: Větší detail poškození původní barevné vrstvy v horní 

části restaurovaného úseku. Stav po odstranění druhotných 

tmelů.

Obr. 38: Detail poškození stejné části malby. Patrná 

kovový hřebík osazený v minulosti na dřevěnou hmoždinku 

do zdiva. Stav po odstranění druhotných tmelů.
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Obr. 39: Detail poškození původní barevné vrstvy v horní části 

restaurovaného úseku . Stav po odstranění druhotných tmelů.

Obr. 40: Detail poškození původní barevné vrstvy ve spodní 

části restaurovaného úseku (nohy postav). Stav po odstranění 

druhotných tmelů.
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Obr. 41: Větší detail velkoplošného cementového tmelu v 

horní části restaurovaného úseku. Stav v průběhu odstraňování 

druhotných tmelů. 

Obr. 42: Detail stejné části velkoplošného tmelu v horní 

části restaurovaného úseku. Stav po odstranění druhotného 

cementového tmelů. 
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Obr. 43: Detail malby v průběhu zajišťovaní ochrannými 

přelepy v horní části restaurovaného úseku. Stav v průběhu 

odstranění druhotných tmelů. 

Obr. 44: Detail malby v průběhu zajišťovaní ochrannými 

přelepy v horní části restaurovaného úseku. Stav v průběhu 

odstranění druhotných tmelů. 

64



65

Obr. 45: Detail zachycení fragmentů původní malby v horní 

části restaurovaného úseku. Průběh injektáže.

Obr. 46: Detail okrajů fragmentů původní malby v horní 

části restaurovaného úseku. Průběh injektáže.
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Obr. 47: Větší detail okrajů fragmentů původní malby v horní 

části restaurovaného úseku. Průběh injektáže.

Obr. 48: Detail stavu původní malby ve spodní části 

restaurovaného úseku. Průběh injektáže.
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Obr. 49: Detail zajišťování fragmentů původní malby v 

horní části restaurovaného úseku. Stav v průběhu tmelení.

Obr. 50: Detail  architektury v horní části restaurovaného 

úseku. Stav po vytmelení.



68

Obr. 51: Detail  ruk figury učedníka ve střední části 

restaurovaného úseku. Stav po vytmelení.

Obr. 52: Detail  ruky Krista a jeho učedníka ve střední 

části restaurovaného úseku. Stav po vytmelení.
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Obr. 53: Pohled na spodní část restaurovaného úseku. 

Stav po vytmelení.

Obr. 54: Detail vytmelené nohy ve spodní části 

restaurovaného úseku. Stav po vytmelení.
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Obr. 55: Pohled na oblohu v horní část restaurovaného úseku. 

Stav po vytmelení.

Obr. 56: Detail architektury v horní části restaurovaného 

úseku. Stav po vytmelení.
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Obr. 57: Detail obličeje figury v levé částí restaurovaného 

úseku. Stav po vytmelení. 

Obr. 58:  Detail statické trhliny v levém rohu restaurovaného 

úseku. Průběh tmelení.
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Obr. 59: Větší detail původní malby krajiny ve spodní části 

restaurovaného úseku. Stav po odstranění  druhotných tmelů.

Obr. 60: Větší detail původní malby krajiny ve spodní části 

restaurovaného úseku. Stav po vytmelení.
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Obr. 61: Větší detail původní malby krajiny ve spodní části 

restaurovaného úseku. Stav v průběhu retuše.

Obr. 62: Větší detail původní malby krajiny ve spodní části 

restaurovaného úseku. Stav po restaurování.
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Obr. 63: Detail pravé figury ve střední části restaurovaného 

úseku. Stav po odstranění druhotných tmelů.

Obr. 64:  Detail pravé figury ve střední části restaurovaného 

úseku. Stav po vytmelení.
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Obr. 65: Detail pravé figury ve střední části restaurovaného 

úseku. Stav v průběhu retuše.

Obr. 66:  Detail pravé figury ve střední části restaurovaného 

úseku. Stav po restaurování.
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Obr. 67: Detail obličejů figur ve střední části restaurovaného 

úseku v ostrém bočním nasvícení. Stav před restaurování. 

Obr. 68: Detail obličejů figur ve střední části restaurovaného 

úseku. Stav po odstranění druhotných tmelů.
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Obr. 69: Detail obličejů figur ve střední části restaurovaného 

úseku. Stav po vytmelení.

Obr. 70: Detail obličejů figur ve střední části restaurovaného 

úseku. Stav po restaurování.
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Obr. 71: Detail obličejů druhé skupiny figur ve střední části 

restaurovaného úseku v ostrém bočním nasvícení. Stav po 

odstranění druhotných tmelů.

Obr. 72: Detail obličejů druhé skupiny figur ve střední části 

restaurovaného úseku. Stav po vytmelení.
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Obr. 73: Detail obličejů druhé skupiny figur ve střední části 

restaurovaného úseku v ostrém bočním nasvícení. Stav po 

restaurování.
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Obr. 74: Detail noh figury rozsévače v pravé části 

restaurovaného úseku. Stav před restaurováni. 

Obr. 75: Detail noh figury rozsévače v pravé části 

restaurovaného úseku. Stav po odstranění druhotných tmelů.
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Obr. 76: Detail noh figury rozsévače v pravé části 

restaurovaného úseku. Stav po vytmelení.

Obr. 77: Detail noh figury rozsévače v pravé části 

restaurovaného úseku. Stav po restaurováni.
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Obr. 87: Detail nohy Krista ve spodní částí restaurovaného 

úseku. Stav po provedení retuší a rekonstrukcí. 

Obr. 88: Pohled na spodní část postav v levé části 

restaurovaného úseku. Stav po provedení retuší a 

rekonstrukcí.
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Obr. 89: Pohled na větší detail v pravé části restaurovaného 

úseku. Stav po provedení retuší a rekonstrukcí.

Obr. 90: Pohled na větší detail v levé části restaurovaného 

úseku. Stav po provedení retuší a rekonstrukcí.
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Obr. 91: Detail obličeje levé figury v horní části 

restaurovaného úseku. Stav po provedení retuší a 

rekonstrukcí.

Obr. 92: Detail figury v zelené rouše v levé části 

restaurovaného úseku. Stav po provedení retuší a 

rekonstrukcí. 
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Obr. 93: Detail ruk postavy v zelené rouše ve střední části 

restaurovaného úseku. Stav po provedení retuší a rekonstrukcí.

Obr. 94: Detail architektury v horní části restaurovaného 

úseku. Stav po provedení retuší a rekonstrukcí.
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10 Grafická dokumentace

10.1 Seznam grafických příloh

1) Vyznačení restaurovaného úseku
2) Stav dochování a poškození renesanční malby
3) Předchozí restaurátorský zásah
4) Vlastní zásah
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11 Přílohy
Př. 01: Aditiva do retuší s UV luminiscencí. Fotodokumentace provedených zkoušek.
Př. 02: Restaurátorský záměr
Př. 03: Chemickotechnologický průzkum
Př. 04: Závazné stanovisko
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      Obr. č. 1 Detail 5, 10 a 15% zkouškového podkladů ve viditelném denním světle. Stav před retuší. 

 

  

     Obr. č. 2 Detail 5, 10 a 15% zkouškového podkladů v UV záření. Stav před retuši.  

Aditiva do retuší s UV luminiscencí. Fotodokumentace provedených zkoušek. 
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     Obr. č. 3 Detail 30% a 50% zkouškového podkladů ve viditelném denním světle. Stav před retuši. 

 

 

 

      Obr. č. 4 Detail 30% a 50% zkouškového podkladů v UV záření. Stav před retuši 
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Obr. č. 5 Restaurovaný úsek v UV záření. Tmavě fialovou barevnost vykazují nové vápenné tmely    . 
Označení míst provedených zkoušek. Stav po vytmelení.  

 

 

     Obr. č. 6 Restaurovaný úsek v UV záření. Stav po restaurování.  
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Záměr na restaurování nástěnných maleb – č.p. 480 Slavonice 

Stav: 
V prvním patře domu č.p. 480 (dle staršího číslování č.p. 45) na náměstí Míru ve Slavonicích 

se nachází velký hodovní sál. Sál je zdoben na všech stěnách malbami z 50. let 16. století. Do 
iluzivních architektonických rámců jsou vsazeny novozákonní motivy. Dle literatury jsou předlohou 
figurálních výjevů kompozice známé také z Frankfurtské bible z roku 1551.1 Plochý strop místnosti je 
novější. Stopy po dřevěných trámech původního stropu jsou patrné v otiscích nedochované 
renesanční malby. 

Malby jsou naneseny na hladké omítce, která byla v minulosti překryta novější omítkou. Na 
to poukazuje husté pekování. Po bližším ohledání je zřejmé, že stav omítkové vrstvy je horší, než se 
zdá při zběžné prohlídce, respektive je velmi špatný. Na mnoha místech jsou rozsáhlé dutiny mezi 
omítkou a zdivem, či mezi jednotlivými omítkovými vrstvami.  Místy jsou v omítce zřetelné praskliny a 
trhliny, z nichž některé mohu zasahovat i do zdiva. Velká většina tmelů není vhodná ani strukturou 
ani v úpravě povrchu, a to zejména v napojení mezi starou a novou omítkou. Poslední retuš maleb je 
koncepčně a z hlediska dnešní památková péče nejednotná. Kombinují se zde relativně výrazné 
přemalby a doplňky (velmi výrazné například v konturování figur) se zcela nezapojenými 
velkoplošnými tmely. 

 

 

 

 

                                                           
1E. Poche, Umělecké památky Čech, svazek třetí, Praha 1980 
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Záměr: 
Záměrem restaurátorského zásahu by měl být komplexní restaurátorský zásah zahrnující 

čistění přemaleb, kompletní výměnu tmelů a konsolidaci. Z technického hlediska je hlavní důsledná 
konzervace (injektáž) v hloubce degradovaných původních omítek. Z estetického hlediska by mělo 
dojít k redukci druhotných zásahů - tmelů i retuší. Přínosem nahrazení většiny tmelů je i to, že tím 
bude otevřena cesta k hloubkovému zpevnění omítkové vrstvy. Prezentace malby po zásahu by měla 
být celistvější (například s rekonstrukcí iluzivních rámců). 

 

Návrh na postup: 
Restaurátorský průzkum 

- Restaurátorský a chemickotechnologický průzkum (zaměřený na dokumentaci rozsahu a 
stavu omítek a maleb a na možnosti redukce druhotných retuší a přemaleb). 

- Uměleckohistorická rešerše (se zaměřením na studium původní realizace malby, pozdějších 
zásahů a ikonografie malby). 

- Uměleckohistorický průzkum předloh, které mohly sloužit jako podklad pro figurální výjevy. 

Restaurování 

- Odstranění všech nepůvodních tmelů – velkoplošných i drobných tmelů v pecích. 

- Strukturální zpevnění omítek hloubkové (prostředek na bázi vápenné nanosuspenze, 
případně v kombinaci s ethylsilikátem) 

- Injektáž dutin vápenným groutem, dle velikosti dutiny modifikovaným vhodným plnivem; 
v kombinaci s tlakováním 

- Čištění maleb od depozitů 

- Redukce druhotných přemaleb 

- Fixáž barevné vrstvy (pokud bude nezbytné) 

- Doplnění omítek vápennou maltou vhodné barvy a struktury 

- Retuš minerálními pigmenty pojenými vodorozpustným pojivem - na základě schválených 
návrhů 

- Závěrečná restaurátorská dokumentace 
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Odhadovaná cena restaurátorských prací: 
 

     

 

Přibližná velikost místnosti je 919x565x310, to znamená maleb je cca 92 m2. Odhadovaná 
cena komplexního zásahu, včetně rozsáhlé injektáže a výměny všech tmelů je 13.500,- Kč na m2. 

 

 

 

V Hostimi dne 20.11.2016 

MgA. Zuzana Wichterlová, Karlštejnská 33, 
266 01, Beroun-Hostim, povolení MK ČR č.j. 7031/96, 
48427/2015, email:zwichterlova@email.cz, tel: 
603530234 

BcA. Mgr. Jana Waisserová, Zahořany 49, 
Mníšek pod Brdy, povolení MK ČR čj. 6965/1996, 
email:jana@waisserova.cz, tel: 604233934 
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Analýza omítky a povrchových úprav vzorků z měšťanského  dům náměstí Míru čp. 
480 ve Slavonicích                                       
 
Místo: Jihočeský kraj, Slavonice 
 
Objekt: měšťanský dům náměstí Míru čp. 480; sál v prvním patře domu čp. 480; malba na  
            omítce (polovina 16. století).                            
 
Zadání:   - určení složení omítky (typ pojiva a kameniva) 
               - stanovení zrnitosti kameniva 
               - určení složení povrchových úprav (pigmenty a pojiva) 
 
Místa odběru vzorků: 
 
Vzorek Místo odběru Foto 

1 
(10028) 

 

Původní omítka pod iluzivní architekturou 
(pod černým pásem/pruhem), spodní část 
východní stěny 

 
2 

(10029) 
Šedohnědá původní barevná vrstva, horní 
část výjevu, postava Krista (obličej), 
východní stěna 

 
2B 

(10109) 
Šedohnědá původní barevná vrstva, horní 
část výjevu, postava Krista (obličej), 
východní stěna 

 
3 

(10030) 
Červený rám s detailem ztmavnuté 
původní barevné vrstvy, levá horní část 
výjevu, západní stěna 

 



105

 

 

4 
(10031) 

Tmavozelená a světlozelená původní 
barevná vrstva, keř ve střední části výjevu, 
západní stěna 

 
5 

(10110) 
Narůžovělá pravděpodobně původní 
barevná vrstva, výjev druhý v pořadí zleva, 
západní stěna, postava učedníka v levé 
části výjevu (hlava) 

 

Metody průzkumu:  

- optická mikroskopie v dopadajícím světle (mikroskop OPTIPHOT2-POL (Nikon, Japan).  
- rastrovací elektronová mikroskopie s energo-disperzní analýzou (elektronový mikroskop     
  Tescan MIRA 3 s energo-disperzním analyzátorem Bruker) 
- mikrochemické reakce – určení přítomnosti a typu přírodních pojiv 
- zjednodušená silikátová analýza 
- granulometrie kameniva – sítová analýza 

Popis metodiky analýz: 

Každý vzorek byl zalit do epoxidové nízkoviskózní pryskyřice Araldit 2020 a následně 
připraven příčný řez (nábrus) broušením a leštěním. Nábrus byl zkoumán optickým 
mikroskopem v dopadajícím viditelném, modrém a UV světle a následně rastrovacím 
elektronovým mikroskopem. Pomocí rastrovací elektronové mikroskopie s energo-disperzní 
analýzou bylo na nábrusu provedeno i zjištění prvkového složení v jednotlivých vrstvách resp. 
součástech omítky (plošná i bodová analýza). Určení typu přírodních pojiv bylo provedeno 
přímo na úlomcích vzorku pomocí mikrochemických důkazových reakcí. Kvantitativní složení 
omítky bylo zjištěno zjednodušenou silikátovou analýzou. Ve vzorku omítky byl stanoven 
obsah rozložitelného podílu v zředěné HCl (1:4)  a následně podíl rozpustný v roztoku Na2CO3 
(10% roztok, za varu). Zrnitost kameniva (písku) byla stanovena sítovou analýzou. 
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Výsledky analýzy: 
 

1 (10028) 
 

Původní omítka pod iluzivní architekturou (pod černým pásem/pruhem), 
spodní část východní stěny 

 

 
Bílé dopadající světlo, omítka s nátěry, 
fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x 

 
Bílé dopadající světlo, omítka, fotografováno při 
zvětšení mikroskopu 50x 

 
Bílé dopadající světlo, povrch omítky s nátěry, 
fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x 

 
Bílé dopadající světlo, povrch omítky s nátěry, 
fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x 

 
Mikrofoto REM-BSE, omítka s nátěry, fotografie v 
režimu zpětně odražených elektronů 

 
Mikrofoto REM-BSE, povrch omítky s nátěry, 
fotografie v režimu zpětně odražených elektronů 
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Mikrofoto REM-BSE, detail porézní matrix, 
fotografie v režimu zpětně odražených elektronů 

 
Mikrofoto REM-BSE, detail s částicí 
nerozmíchaného vápna, fotografie v režimu 
zpětně odražených elektronů 

 
Popis a složení vrstev 
Číslo 
vrstvy 

Popis a složení vrstvy 

3 Bílý vápenný nátěr (bíle vzdušné vápno)   
- Tenké rozhraní 
2 Bílý vápenný nátěr (bíle vzdušné vápno)   
- Tenké rozhraní 
1 Bílý vápenný nátěr (bíle vzdušné vápno)   
0 Omítková vrstva – vápenná omítka. Na povrchu omítky je místy vytvořená tenká 

vrstvička uhličitanu vápenatého. Další vrstva (vápenný nátěr) byla nanesena 
pravděpodobně až po zatvrdnutí nebo částečném zatvrdnutí omítky. Bližší popis 
omítky je uveden níže.     
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Výsledky zjednodušené  kvantitativní silikátové analýzy omítkové vrstvy: 
 
Stanovovaná složka Obsah (% hm.) Výpočet poměru míchání*  
Nerozložitelný podíl (v HCl 1:4) 66,4 Suchý vápenný hydrát : písek 

(díly hmotnosti)  
1 : 2,4 

Rozložitelný podíl (v HCl 1:4) 33,6 Vápenná kaše : písek  
(díly objemu)  

1 : 1,5 

Rozpustný SiO2 1,2 
 
 
D (mm) 
 

Záchyt 
(% hm.) 

Přepad 
(% hm.) 

     >0,063 1,9 0,0 
0,063 5,7 1,9 
0,125 15,2 7,6 

0,25 28,4 22,8 
0,5 30,1 51,2 

1 16,1 81,3 
2 2,6 97,4 
4 0 100,0 
8 0 100,0 

16 0 100,0 
 

 
 
Podle bodové prvkové analýzy základní hmoty omítky (matrix) i ojedinělých drobných 

nerozmíchaných částic pojiva pomocí REM-EDX jsou tyto tvořeny hlavně uhličitanem 

vápenatým. V základní hmotě nebyly nalezeny fragmenty částic, které by indikovali příměs 

hydraulických pojiv, pucolánů nebo jiných anorganických přísad pojiva. S vysokou 

pravděpodobností lze proto předpokládat, že pojivem základní omítkové vrstvy je bílé 
vzdušné vápno. Podle zjednodušené silikátové analýzy je omítka bohatá na pojivo.  

Jako kamenivo (plnivo) byl použitý písek jemné až střední zrnitosti tvořený hlavně zrny 
křemene a dalších silikátových částic (živce, slída a horninové úlomky). Nejvyšší podíl tvoří 

zrna velikosti 0,125 – 1,0 mm, maximální velikost zrn nepřevyšuje 4 mm.  

Vypočítaný poměr míchání pojiva a kameniva v přepočtu na suchý vápenný hydrát je 1:2,4 

(díly hmotnosti) resp. v přepočtu na vápennou kaši 1:1,5 (díly objemu).  
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2 (10029) Šedohnědá původní barevná vrstva, horní část výjevu, postava Krista 
(obličej), východní stěna 

 

 
 
 
 
Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení 
mikroskopu 500x 

 
Mikrofoto REM-BSE, detail s povrchem a 
částicemi křídy, fotografie v režimu zpětně 
odražených elektronů 

 
  
Popis a složení vrstev 
Číslo 
vrstvy 

Popis a složení vrstvy 

2 Velmi tenká tmavošedá vrstva – obsahuje uhlíkatou čerň a malou příměs uhličitanu 
vápenatého * 

1 Bílý, slabě nažloutlý nátěr – obsahuje křídu a malou příměs olovnaté běloby * 
 
V celém souvrství -  pozitivní důkaz na přítomnost bílkovin (důkaz na pyrolové deriváty; 
důkaz na sulfidicky vázanou síru); pozitivní důkaz na přítomnost fosforu; přítomnost dalších 
pojiv nebyla prokázána.  
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2B (10109) Šedohnědá původní barevná vrstva, horní část výjevu, postava Krista 
(obličej), východní stěna 

 

 
Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení 
mikroskopu 200x 

 
Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení 
mikroskopu 200x 

 
Excitace modrým světlem, fotografováno při 
zvětšení mikroskopu 200x 

 
Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně 
odražených elektronů 

 
Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně 
odražených elektronů 

 
Mikrofoto REM-BSE, detail povrchu s částicemi 
křídy, fotografie v režimu zpětně odražených 
elektronů 
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Popis a složení vrstev 
 
Číslo 
vrstvy 

Popis a složení vrstvy 

2 Velmi tenká šedá vrstva – obsahuje uhlíkatou čerň, malou příměs zemitého pigmentu 
(hlinky) a uhličitanu vápenatého, organické pojivo  

1 Bílý nátěr – obsahuje křídu, organické pojivo  
0 Světlá omítka – vápenná omítka. Na povrchu omítky je místy vytvořená tenká vrstvička 

uhličitanu vápenatého. Další vrstva (vápenný nátěr) byla nanesena pravděpodobně 
až po zatvrdnutí nebo částečném zatvrdnutí omítky. 
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3 (10030) Červený rám s detailem ztmavnuté původní barevné vrstvy, levá horní část 
výjevu, západní stěna 

 

 
Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení 
mikroskopu 200x 

 
Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení 
mikroskopu 500x 

 
Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně 
odražených elektronů 

 
Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně 
odražených elektronů 

  
Popis a složení vrstev 
Číslo 
vrstvy 

Popis a složení vrstvy 

4 Tenký tmavočervený nátěr – obsahuje červený okr s vysokým obsahem oxidů Fe 
a uhlíkatou čerň * 

3 Bílý, slabě nažloutlý nátěr – vápenný nátěr, v horní části částečně ztmavnutý; 
pravděpodobně v důsledku penetrace organického pojiva* 

2 Bílý, slabě nažloutlý nátěr – vápenný nátěr*; na povrchu omítky tenká kompaktnější 
vrstvička uhličitanu vápenatého. 

1 Bílý, slabě nažloutlý nátěr – vápenný nátěr*; na povrchu omítky tenká kompaktnější 
vrstvička uhličitanu vápenatého 

 

V celém souvrství (barevné vrstvy nelze od sebe oddělit) -  pozitivní důkaz na přítomnost 
bílkovin (důkaz na pyrolové deriváty; důkaz na sulfidicky vázanou síru); pozitivní důkaz na 
přítomnost fosforu; přítomnost dalších pojiv nebyla prokázána.  
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4 (10031) Tmavozelená a světlozelená původní barevná vrstva, keř ve střední části 
výjevu, západní stěna 

 

 
Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení 
mikroskopu 200x 

 
Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení 
mikroskopu 500x  

 
Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně 
odražených elektronů 

 
Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně 
odražených elektronů 

 
Popis a složení vrstev 
 
Číslo 
vrstvy 

Popis a složení vrstvy 

3 Tenká tmavozelená vrstva – obsahuje přírodní malachit a příměs částic vápence / 
dolomitu (pravděpodobně součást přirozeného znečištění malachitu)   

2 Velmi tenká tmavošedá ž černá vrstva – obsahuje uhlíkatou čerň * 
1 Bílý nátěr – vápenný nátěr * 
0 Vápenná omítka – pojivem je bílé vzdušné vápno. Na povrchu omítky je vytvořená 

tenká vrstvička uhličitanu vápenatého. Další vrstva (vápenný nátěr) byla nanesena 
pravděpodobně až po zatvrdnutí nebo částečném zatvrdnutí omítky. 

 

V barevných vrstvách (nebylo možné od sebe oddělit) -  pozitivní důkaz na přítomnost 
bílkovin (důkaz na pyrolové deriváty; důkaz na sulfidicky vázanou síru); pozitivní důkaz na 
přítomnost fosforu; přítomnost dalších pojiv nebyla prokázána.  
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5 (10110) Narůžovělá pravděpodobně původní barevná vrstva, výjev druhý v pořadí 
zleva, západní stěna, postava učedníka v levé části výjevu (hlava) 

 

 
Bílé dopadající světlo, omítka s nátěry, 
fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x 

 
Excitace UV světlem, fotografováno při 
zvětšení mikroskopu 200x, na povrchu je 
viditelná tenká vrstvička s namodralou 
fluorescencí (obsahuje hlavně organické 
pojivo)  

 
Excitace modrým světlem, fotografováno při 
zvětšení mikroskopu 200x 

 
Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně 
odražených elektronů 

 
Mikrofoto REM-BSE, povrch s tenkou vrstvou 
obsahujících částice křídy, fotografie v režimu 
zpětně odražených elektronů 

 
Mikrofoto REM-BSE, povrch s tenkou vrstvou 
obsahujících částice křídy, fotografie v režimu 
zpětně odražených elektronů 
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 Popis a složení vrstev 
 
Číslo 
vrstvy 

Popis a složení vrstvy 

3 Velmi tenká, nepravidelná, šedá vrstva (pod 10µm) – obsahuje organické pojivo, 
příměs zemitého pigmentu, a pravděpodobně uhlíkaté černě  

2 Velmi tenká, nepravidelná, bílá vrstva (pod 10µm) – obsahuje uhličitan vápenatý - 
křídu  

1 Bílý vápenný nátěr  
0 Světlá omítka – vápenná omítka. Na povrchu omítky je místy vytvořená tenká vrstvička 

uhličitanu vápenatého. Další vrstva (vápenný nátěr) byla nanesena pravděpodobně 
až po zatvrdnutí nebo částečném zatvrdnutí omítky. 

 
 
 
 
                                                                                                                   Litomyšl, 20.06.2020 
Ing. Karol Bayer 
Katedra chemické technologie 
Fakulta restaurování 
Univerzita Pardubice 
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