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Milí studenti, vážení kolegové,

konference spolupořádaná Masarykovou univerzitou, partnerem projektu, 
nám umožnila v některých aspektech jiný pohled na problematiku ochrany 
kulturního dědictví, než jaký byl doposud uplatňován v oborech vzdělávání 
na VOŠ restaurátorské. Především poukázala na nutnost interdisciplinární 
spolupráce.

Příspěvky řeší ochranu movitého i nemovitého kulturního dědictví z pozice 
technologa, restaurátora, chemika nebo odborníka na jinou zdánlivě nesou-
visející profesi. 

Autoři se kromě rekonstrukce plamencové lišty zabývají přiblížením i dal-
ších historických technik a materiálů a vývojem restaurátorského přístupu 
k objektu v oboru restaurování nábytku. Oblast restaurování keramiky za-
stupují příspěvky o zkoumání změn ve složení keramiky při odstraňování sin-
trové krusty a o dalších specifikách ochrany archeologické keramiky a pre-
zentace tzv. galerijního přístupu k restaurování keramických a skleněných 
artefaktů. Příspěvky upozorňující na problematiku konzervace a restaurování 
kovů a novodobých materiálů jdou napříč všemi obory a naznačují možnou 
cestu dalšího vývoje ochrany uměleckořemeslných děl. Poslední dvě dvojice 
na sebe navazujících příspěvků souvisejících s oborem restaurování malíř-
ských a dekorativních technik tematizují potřebu mezioborových přesahů 
v oblasti ochrany historických staveb a využití tomografie.

Konference nabídla v následných diskuzích rovněž dostatek prostoru pro 
otázky. Účast zahraničních přednášejících z Rakouska a Německa přispěla 
k rozšíření povědomí o restaurátorských přístupech mimo domácí prostředí. 

Poděkování patří všem zúčastněným, Masarykově univerzitě za příjemné 
zázemí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Operačnímu fondu 
pro vzdělávání a konkurenceschopnost za finanční podporu.

Mgr. Petr Polášek, DiS.,
zástupce ředitele pro VOŠ

Brno, 10. března 2014 
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Plamencová lišta jako historická zdobná technika. 
Pokusy o její rekonstrukci na vysokých školách  
v Hildesheimu (FH–Hildesheim), Postupimi  
(FH–Potsdam) a v Rijksmuseum Amsterdam

Jörg Weber

„Ačkoliv plaménkování neboli zvlnění činilo jen několik málo milimetrů, po-
stačovalo to k tomu, aby profil vytvářel dojem pohybu a byla vyvolána dopo-
sud nevídaná hra světla a stínu.“1 Greber těmito slovy popisuje ve své knize 
„Die Geschichte des Hobels“ (Historie hoblíku) optické působení techniky, 
která vzniká někdy kolem roku 1600 jako zdobná technika nábytku.

Již v roce 1995 jsem se mohl při rekonstrukci hoblíku na výrobu plamen-
cové lišty zabývat tímto tématem v předmětu Historické techniky hoblování 
v rámci svého studia na HAWK Hildesheim (Hochschule für angewandte Wi-
ssenschaft und Kunst/Vysoká škola aplikovaných věd a užitého umění). Od 
té doby mě toto téma znovu a znovu doprovází i v mé pedagogické činnosti 
vedoucího ateliéru na FH Potsdam (Fachhochschule Potsdam/Vysoká ško-
la Postupim) oboru Restaurování dřevěných objektů. Právě zde mohl být, 
jako výsledek semestrální práce, představen nový model hoblíku na výrobu 
plamencové lišty. Těžištěm přednášky je popis obou dvou výše zmíněných 
rekonstrukcí (Hildesheim, Postupim) s cílem zdůraznit, že důkladné porozu-
mění historickým technikám má pro obor konzervování a restaurování zá-
sadní význam.2 

Nejprve bude definován pojem „plamencová lišta“ a po výčtu materiálů 
využívaných při její výrobě bude následovat přehled historického vývoje této 
techniky. Popis rekonstrukce a výroby hoblíků v Hildesheimu a Postupimi vy-
chází z pochopení principů výroby těchto lišt. Po představení skříně z Rijks-
museum Amsterdam připisované Hermannovi Doomerovi s datací kolem 
roku 1630, která je ukázkou řemeslného vrcholu této techniky, budou přiblí-
ženy pokusy o rekonstrukci zde použité, řemeslně ojedinělé kombinace lišt. 

Definice pojmu (Obr. 1)

Jako plamencové lišty se označují lišty, jejichž zvlněný profil probíhá v ho-
rizontálním směru, opisuje tedy hadovitý či plamencový pohyb. Tyto lišty bý-
vají často zaměňovány s vlnitými lištami, jejichž profil je zvlněn vertikálně, 
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takže napodobuje pohyb vln. A samozřejmě dochází k zaměňování těchto 
typů lišt i proto, že se oba způsoby výroby nazývají v Německu stejně – „fla-
mmen“ nebo „geflammt hobeln“. Vertikálně zvlněné lišty zde však nebudou 
blíže pojednány. Více se lze o tomto tématu dozvědět např. v příspěvku 
Volkera Jutziho a Petera Ringgera „Wellenleiste und ihre maschinelle Hers-
tellung.3

Obr. 1 Nahoře: Plamencová lišta s horizontálním zvlněním profilu. Dole: Vlnitá lišta 
s vertikálním zvlněním profilu. Archiv autora.

Použité materiály

K výrobě lišt sloužilo především ebenové dřevo a dřeva s krátkými dřevní-
mi vlákny, která lze snadno opracovat a následně obarvit na černo a jakými 
jsou např. hruška nebo jiná ovocná dřeva, jakož i kaštan a javor. Mohly 
tak být ale zpracovány například i slonovina a kosti.4 Pro praktické pokusy 
o rekonstrukci je doporučován výběr dřeva s mírně šikmým průběhem vlá-
ken, takže se hobluje vždy ve směru šikmě vybíhajících vláken.5 Lištami 
byl zdoben nejen nábytek a rámy obrazů, ale i malé skříňky a dózy. Velmi 
krásným způsobem zdobení bylo opláštění sloupků plamencovými lištami, 
kdy se hotové lišty ztenčily až na tloušťku dýhy, čímž je bylo možné následně 
přizpůsobit na rádius dříku sloupku a přiklížit. 
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Vývoj plamencových lišt

V historickém prameni z roku 1730 je dokonce přímo jmenován vynález-
ce plamencového hoblování: „Hanns Schwanhardt. Umělecký truhlář, ko-
lem roku 1600 přesídlil z Rotenburgu do Nürnbergu a provozoval zde kromě 
své řádné obživy také bednářství: dělal rovněž velmi pěkné perleťové in-
tarzie a začal jako první používat hoblík ke zvlnění lišt. Zemřel 27. května 
1612.“6 Bohužel z tohoto zápisu není zřejmé, zda se u zmíněné techniky 
jedná o plamencové nebo vlnité lišty. Autor téhož pramene udává rovněž 
i šiřitele těchto technik: „Jakob Heppner. Umělecký truhlář, zručným mi-
strem ve zhotovování malých předmětů z ebenového dřeva a jiných prací 
souvisejících se dřevem, používal nový způsob zdobení, zvlněné lišty, které 
vynalezl jeho tchán, Hanns Schwanhardt a šířil jej dále. Zemřel 2. listopadu 
roku 1649.“7 Navzdory těmto detailním údajům nelze přesně určit, od kdy 
byla technika používána. Greber k tomu podotýká: „Jen stěží se začala po-
užívat později než mezi lety 1600 a 1605, neboť do úmrtí Schwanhardta byl 
tento postup prakticky odzkoušen a shledán životaschopným. ... Už před 
začátkem třicetileté války bylo hoblování zvlněných lišt známé řemeslníkům 
v blízkém i vzdáleném okolí Nürnbergu.“8 Novou zdobnou techniku ochotně 
převzali ausburgští „Silberkistler“. Greber zde mezi jinými upozorňuje na 
Ulricha Baumgartnera, „který své slavné skříně hojně dekoroval plamen-
covými lištami.“9 I přes kontinuální šíření této techniky se zdá, že po roce 
1700 už vlnité a plamencové lišty nenachází jako zdobný prvek žádné využití 
a postupně zanikají. Už André Jacob Roubo musel pro svou důležitou knihu 
o truhlářství L´Art du Menusier (1771–1774) znovu vynalézt nový patent 
stroje na výrobu vlnitých lišt, „aby doplnil popis současného stavu znalos-
tí uměleckého truhláře.“10 Plamencové lišty se začínají znovu objevovat až 
někdy v polovině 19. století. Jsou nabízeny např. v katalogu firmy Wieser v 
Grazu kolem roku 1900.11 

Rekonstrukce hoblíku na výrobu plamencových lišt na FH Hilde-
sheim v roce 1995

Samozřejmě vyvstává otázka, jakými nástroji se zhotovuje zdobný prvek, 
který evidentně našel velký ohlas v době baroka. Představu můžeme získat 
z rytiny ze vzorníku pro truhláře, který vydal Rütger Kasemann v roce 1630 
pod názvem „Architektur“. (Obr. 2) Mezi vzory ornamentů Kasemann zařa-
zuje také vyobrazení ručního hoblíku na výrobu plamencových lišt. Greber 
k tomu poznamenává, že Kasemann „chtěl tímto pro vzorníky zcela neobvyklým 
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Obr. 2 Ve spodní polovině listu je vidět návrh hoblíku na výrobu plamencových lišt.
JUTZI, RINGGER 1986: Volker Jutzi, Peter Ringger: Die Wellenleiste und ihre  
maschinelle Herstellung. In: Restauro 2/1986, S. 44.

a jedinečným způsobem ukázat nezkušeným rýnským truhlářům, jak by 
mohli vyrábět plamencové lišty, které jsou součástí mnoha jeho návrhů.“12 
Také přepracované vydání z roku 1653 obsahuje tuto rytinu, z které lze usu-
zovat, že i zde se tato technika ještě stále užívala. Autor popisuje dokonce 
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své nářadí pomocí velkých písmen připojených k leptu: „...má učinit počátek 
plaménkovaných říms / E je vodící koryto, ve kterém musí hoblík jezdit / B 
je hoblík odspodu / a vidíš též dřevo jemné pod želízkem / které musí mezi 
plaménky v korytě se pohybovat / C je hoblík zcela hotový / D je hoblík 
bez krytu / G je želízko.“13 Ale podle Grebera chybí u Kasemanna přesnější 
popisy. Greber podává výklad k údajům uvedených na rytině a seskupuje 
jednotlivé nástrojové díly nezávisle na původním zdroji. Kromě toho dává 
zhotovit nákres rekonstrukce hoblíku s přesným popisem pro lepší představu 
o jeho stavbě.14 (Obr. 3) 

Obr. 3 Technický výkres od W. Schliebenera.
GREBER 1987: Greber, Josef M.: Die Geschichte des Hobels. Von der Steinzeit bis 
zur Entstehung der Holzwerkzeugfabriken im frühen 19. Jahrhundert. Reprint 1987. 
Abbildung 182, S. 346.
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Obě vyobrazení jsou základem pokusu o rekonstrukci hoblíku na výrobu 
plamencových lišt v roce 1995, který se uskutečnil na vysoké škole v Hilde-
sheimu. Nejprve ovšem musel být reinterpretován nákres, protože se zdálo 
nemožné, aby bylo vedení hoblíku, tak jak jej znázorňuje Greberův návrh, 
opatřeno jen jednostrannou drážkou. K udržení desky, na které je hoblík ja-
koby zavěšen, by bylo zapotřebí příliš mnoho síly a při hoblování plamencové 
lišty ještě minimálně jednoho člověka. Rovněž Anton Cihlar požadoval jed-
nodušší a rovnoměrnější vedení hoblíku a zkonstruoval vodicí lože se dvěmi 
drážkami ve stejné výšce. Upozorňuje na chybu v perspektivě v předloze 
rytiny. Abychom vše lépe pochopili, podíváme se nyní na proces výroby.

Nejdříve potřebujeme alespoň jeden metr dlouhé vodicí lože. Boční stě-
ny jsou opatřeny drážkou ve stejné výšce. Vnitřní rohy lože jsou vyplněny 
plochými lištami, na kterých jsou vždy umístěny úzké postranní vodicí lišty, 
které jsou zvlněné. (Obr. 4 a 5) 

Obr. 4 a 5 Vlevo: Pohled zpředu do vodicího lože. Po stranách jsou profilové vodicí lišty. 
Vlevo: Pohled shora. Archiv autora.

Tvoří šablonu pro plamencový tvar, který bude při hoblování přenesen na 
vyráběnou lištu. Proto je velmi důležité, aby byly tyto vodicí lišty proti sobě 
vzájemně posunuty tak, že naproti každé vlně levé lišty leží prohlubeň lišty 
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pravé. Člunkovitý tvar těla hoblíku má pouze zajistit správné vedení hoblíko-
vého želízka. To vyčnívá z těla hoblíku natolik, že může bez překážky sledovat 
plamencovou lištu upevněnou na dnu lože. Řezný úhel želízka činí ca. 70–75 
stupňů, takže je dosahováno spíše škrabacího než řezacího účinku. Tělo hob-
líku je zavěšeno nad vodicí deskou, která je volně vedena mezi drážkami 
bočních stěn lože. Jeho výšku lze přestavit dvěma dřevěnými šrouby. Při hob-
lování plamencové lišty je zvlášť důležité, aby hoblík přesně sledoval ver-
tikálně upevněné vodicí vlnité lišty v loži. K tomuto účelu se nachází v těle 
hoblíku těsně za hoblíkovým želízkem oboustranně vyčnívající zaoblená vodicí 
lišta z tvrdého dřeva, kolmá k podélné ose těla hoblíku, která přesně sedí do 
rozestupů mezi vlnou a prohlubní vlnitých lišt, takže při posunu je hoblíkové 
želízko vedeno přesně přes obráběnou lištu. Všimněme si ovšem, že je želízko 
pomocí seřizovacích šroubů sníženo jen velmi málo, jinak by se zařízlo silně do 
dřeva a znemožnilo by tak opracování. Hoblík také nelze vodicím ložem tlačit, 
ale musí být tažen provazem, což je možné vždy jen v jednom směru. Do-
spějeme-li až na konec vodicího lože, musíme hoblík vyjmout z lože a opět jej 
nasadit na jeho začátku. Kvůli velmi hlasitým zvukům, které hoblík na výrobu 
plamencových lišt vydává, je často nazýván jako „rachotící“ hoblík. 

Na základě těchto poznatků mohl být v předmětu Historické techniky 
v roce 1995 v Hildesheimu rekonstruován hoblík na výrobu plamencových 
lišt. Kromě vodicího lože se stejně vysokými drážkami v bočních stěnách 
bylo tělo hoblíku, jak zapsal Greber, vyrobeno z javorového dřeva. (Obr. 6)

Obr. 6 Hoblík na plamencové lišty zhotovený na HAWK Hildesheim v roce 1995. Vyrobil 
Jörg Weber. Archiv autora.
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Vodicí část sestává z 10 mm silného javorového dřeva a je opatřena po-
třebnými otvory a volnými místy pro dřevěné šrouby, hoblíkové želízko a klín. 
Šrouby byly nejprve vysoustruženy a poté závitnicí naříznuty závity. Přední je 
zašroubován do těla hoblíku a, jak udává Greber, opatřen robustní hlavou.15 
Zadní byl vlepen pomocí kostního klihu do těla hoblíku. Dodatečně mohly být 
k zajištění nastavení výšky použity také u Grebera požadované kontramatky 
pod vodicí částí.16 Autor opracoval vnější tvar dřevěných matek ještě před vy-
řezáním vnitřních závitů. Jako materiál vhodný pro vodicí lištu těla hoblíku se 
osvědčilo habrové dřevo zaručující vysokou odolnost vůči opotřebení a velkému 
působení tlaku. Kvůli větší pevnosti byla lišta upevněna pomocí svlakového spo-
je a dodatečně přišroubována, aby nedocházelo k jejímu posouvání a mohla být 
případně po opotřebení vyměněna. Všechny lišty upevněné v hoblovacím loži 
byly rovněž pevně přišroubovány, nikoli vlepeny, opět z důvodu možnosti jejich 
pozdější výměny. Cílem rekonstrukce bylo vyrobit lišty s různou frekvencí vln 
a amplitudou. Obvzlášť obtížné bylo zhotovení dvacet milimetrů silné vodicí zvl-
něné lišty, na jejíž výrobu byl rovněž z důvodu větší odolnosti vůči tlaku použit 
habr. Pokusy o jejich zhotovení pomocí pásové pily nedopadly dobře, protože 
byl rádius vlnění pro pilu příliš malý a dřevo příliš tvrdé. Neosvědčily se ani 
ruční pily, takže byly do široké lišty nejprve navrtány otvory, následně byla lišta 
rozřezána kotoučovou pilou přesně na polovinu a nakonec byly hrany „půlotvo-
rů“ zaobleny pilníkem. Posunutím vodicích lištových dílů proti sobě vznikly dvě 
lišty, jejichž vlna a prohlubeň vlny byly vždy naproti sobě. Jiné možnosti nebyly 
v 17. století určitě k dispozici. Profilový nůž mohl být v případě hildesheimské 
rekonstrukce vyroben z hoblíkového želízka, do něhož byl pomocí brusky s ten-
kým kotoučem vybroušen profil. Takto vzniklým hoblíkem mohlo být už v roce 
1995 vyrobeno několik lišt. 

Rekonstrukce hoblíku na výrobu plamencových lišt na FH Hildesheim 
v roce 2006

Hoblovací zařízení zkonstruované na vysoké škole v Hildesheimu na základě 
Kasemannových a Greberových nákresů je sice funkční, jak je vidět na zhoto-
vených lištách, ale je také jasné, že by větší mechanické zatížení vedlo k opo-
třebení jednotlivých dílů hoblíku. Hoblíkové želízko se snadno zasekávalo do 
materiálu, čímž se vodicí deska v přední části extrémně vyklenula dolů a vo-
dicí lištu hoblíku bylo nutné kvůli intenzivnímu mechanickému zatížení častěji 
vyměňovat. Dodatečně se zjistilo, že jemné nastavení hoblíku je kvůli použití 
hrubších dřevěných závitů velmi komplikované. Proto měla být u nově zhoto-
veného hoblíku na výrobu plamencových lišt, který zkonstruoval v roce 2006 
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Moosel Koch, „zvýšena odolnost vůči zátěži“.17 Ale i zde musela být nejdříve 
reinterpretována předloha, podle níž byl vytvořen technický náčrt modelu hob-
líku. Jako konstrukční materiál byla z důvodu zvýšení stability zvolena březová 
vrstvená překližka. Na plochy vodicích drážek a vodicí desky namáhané třením 
byl použit vysokotlaký laminát HPL, čímž bylo minimalizováno opotřebení dílů 
hoblíku a garantováno lehčí klouzání. (Obr. 7)

Obr. 7 Tělo hoblíku. Provedení: Moosel Koch,  
Matthias Hütter (FH Potsdam). Archiv autora.

Hoblík je připevněn na vodicí desce pomocí kovových závitových tyčí, které 
se v těle hoblíku volně otáčejí. Nastavení výšky umožňují matice (od firmy 
Rampa), které jsou společně s dřevěným vnějším závitem zašroubovány do 
vodicí desky. Jejich metrický vnitřní závit je uzpůsoben pro závitové tyče, takže 
výška je jemně regulována otáčkami šroubů. Deformaci těla hoblíku zabraňují 
dva šrouby umístěné na obou koncích zajišťující stabilní zavěšení hoblíku na 
vodicí desce. Další důležitou inovací je změna řezného úhlu ze 75 na 85 stupňů. 
Tím se zvětšuje škrabací, nikoliv řezací účinek hoblíkového želízka, což ulehčuje 
výrobu profilové lišty. Vedle provedených změn týkajících se těla hoblíku mohl 
Moosel Koch přestavět konstrukci samotného vodicího lože. To nyní sestává 
z přesahující základové desky se svislými vodicími stěnami, které jsou z vnějšku 
vyztuženy sedmi trojúhelníky. Kromě toho není už vodicí lože prošroubováno 
zespodu nebo přilepeno, nýbrž je uchyceno z boku nastavitelnými závitovými 
tyčemi. Vodicí vlnité lišty jsou připevněny na vnitřních plochách podélných stran 
lože úchyty v podobě přišroubovaných lišt. Ve své seminární práci autor sám 
uvádí pokyny k obsluze této modernizované verze. Například upozorňuje, že 
se profilování přířezu může dít jen v mnoha malých postupných krocích v de-
setinách milimetru, neboť se jinak dřevo opracovaného dílu začne štěpit, popř. 
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se brzy otupí hoblíkové želízko.18 Také tímto hoblíkem byla úspěšně zhotovena 
vzorová vlnitá lišta (Obr. 8) a závěrem lze konstatovat, že z počáteční snahy 
zvýšit odolnost hoblíku podle návrhu J. F. Grebera, vznikl dobře fungující nástroj 
včetně návodu na výrobu a rekonstrukci vlnitých lišt. 

Obr. 8 Plamencové lišty zhotovené pomocí hoblíku z Hildesheimu. Archiv autora.

V roce 2011 mohl student Matthias Hütter v rámci předmětu Historické 
techniky hoblík na výrobu plamencových lišt ještě na některých místech vy-
lepšit. Tak například byly nastavovací šrouby na závitových tyčích opatřeny 
dřevěnými hlavicemi. Několik profilových želízek zhotovil z oceli Toolox 33, 
která je velmi tvrdá, ale lze ji ještě pilovat. Následně zkušebně zhotovil ně-
kolik nových profilových lišt z hruškového dřeva. Pokud se toto dřevo dále 
barví na černo, dochází k vyzvednutí vláken a tím také zhrubnutí povrchu. 
Panu Hütterovi se dokonce podařilo uhladit tyto nerovnosti bez sejmutí barvy. 

Rekonstrukce plamencových a vějířovitých lišt v Rijksmuseum Am-
sterdam v roce 2012

Dvěma restaurátorům, kolegům z Rijksmuseum Amsterdam, se povedlo 
v roce 2012 zrekonstruovat velmi zřídka se vyskytující kombinaci profilových 
lišt. Nábytkový kus, na němž byla tato kombinace uplatněna, patří mezi abso-
lutní skvosty sbírky Rijksmuseum Amsterdam. (Obr. 9) Jedná se o skříň připiso-
vanou amsterdamskému truhláři Hermannovi Doomerovi (1595–1650), který 
pracoval zejména s ebenovým dřevem. Vnější plochy kabinetu jsou dýhovány 
ebenovým dřevem a dekorovány skvěle provedenými ornamenty v perleti.
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Obr. 9 Skříň z Amsterdamu okolo 1640 připisovaná Hermannovi Doomerovi (1595–1650). 
Baarsen, Reinier: 17de-eeuwsw kabinetten. Rijksmuseum Amsterdam, Abb. 46, S. 39.

Vnitřní strany skříně umělec ozdobil geometrickými vzory, na něž použil 
tzv. královské a saténové dřevo. Za hlavními dveřmi kabinetní skříně se 
nachází ještě jeden malý, skrytý prostor, se slonovinovými sloupy a zrcadly. 
Řezby a perleťové práce jsou provedeny ve špičkové kvalitě a tak dokonale, 
že jim podobné lze nalézt ve sbírkách muzeí jen stěží. Zlášť zajímavá a jedi-
nečná je však především rafinovaná kombinace plamencových a takzvaných 
vějířovitých lišt, které skříni propůjčují zajímavý lesklý efekt. (Obr. 10)
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Obr. 10 Detail z přední strany skříně. Kombinace plamencových, vějířovitých a vlnitých 
lišt. Iskander Breebaart, Rijksmuseum Amsterdam.

S výrobou této kombinace lišt začali Iskander Breebaart a Gert van Gerven. 
Své výsledky poté představili na mezinárodním sympoziu „Reproduction and Re-
construction in Furnitur Conservation“ v listopadu 2012 v Amsterdamu. V říjnu 
2013 pak byla vydána stejnojmenná publikace.19 Nejdříve okopírovali pro účely 
rekonstrukce postupimský model hoblíku na výrobu plamencových lišt, ale vo-
dicí desku nahradili exotickým dřevem. Tato dřeva často obsahují přírodní oleje 
a jsou extrémně tvrdá, takže snadno kloužou výše popsanou vodicí drážkou 
a zároveň nedochází k jejich deformaci. Takto mohly být vyrobeny vnější a vnitř-
ní vlnité lišty. Pozoruhodné a obzvlášť důležité pro výrobu tzv. vějířovitých lišt 
byla skutečnost, že vnější a vnitřní vlnité lišty vykazovaly stejný počet vln jako 
lišty vějířovité. Musel tak být přizpůsoben způsob výroby vějířovitého lišt nejen 
pro plamencový, ale také pro vlnitý profil lišt.20

Breebart a van Gerven proto vycházeli z toho, že si Doomer musel zhotovit 
minimálně nákres konstrukce dveří. Jedině tak mohl určit přesný tvar vějířovi-
tých lišt a následně uvedené detaily přenést přesně do konstrukce dveří. K výro-
bě popsané kombinace lišt zvažovali autoři dvě různé možnosti. První možností 
bylo ruční provedení za pomoci řezbářských dlát a pilníků, druhou možností pak 
mechanické provedení. Pro tyto účely zkonstruovali další hoblík válcovitého tva-
ru, ve kterém je zasazeno hoblovací želízko, a který je oproti výše zmíněnému 
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hoblovacímu zařízení rozšířeno o vodicí vlnitou lištu na boční ploše těla hoblíku. 
(Obr. 11) Nakonec bylo třeba uspořádat vnější hrany profilových lišt tak, aby 
navazovaly do plamencového profilu a aby mohl být sesazen svazek lišt dohro-
mady. V návaznosti na zhotovení lišt tímto způsobem mohly být provedeny ně-
které zlepšovací úpravy. Například odstranění nerovného povrchu způsobeného 
vibracemi hoblíku, které vznikaly kvůli chybějícímu konstantnímu vertikálnímu 
tlaku. Zpětně hodnotili amsterdamští restaurátoři ruční výrobu lišty jako jedno-
dušší.21 Přesto bude amsterdamský pokus v předmětu Historické techniky na 
oboru Restaurování dřevěných objektů na FH Potsdam sloužit jako základ pro 
mechanickou výrobu kombinace vějířovitých a plamencových lišt. 

Obr. 11 Zařízení na výrobu vějířovitých lišt je obdobné jako na výrobu lišt vlnitých, 
přičemž je osazeno vlnitými pojezdy na horní straně koryta.  Vějířovitá lišta vzniká 
kombinací vlnitého pohybu a současným radiálním otáčením hoblovacího želízka.
Archiv autora.

Po tomto popisu tří pokusů o rekonstrukci je zřetelné, že vedle přírodovědně 
zaměřeného zkoumání a pramenného výzkumu představuje ověření historic-
kých technik důležitou součást restaurátorské práce. Díky tomu se ukázalo, 
že je hoblík zhotovený podle návrhů Kasemmana a Grebera sice využitelný, 
ale pro účely restaurování a rekonstrukce málo efektivní. Oproti tomu se jeví 
hoblík na výrobu plamencových lišt vyrobený v Postupimi jako podstatně sta-
bilnější a vzhledem k funkčnosti dobře využitelný. Hoblík se osvědčil při poku-
sech o rekonstrukci v Rijksmuseum Amsterdam a díky dobré spolupráci mohlo 
dokonce dojít k jeho vylepšení. Podaří-li se nyní na FH Potsdam v předmětu 
Historické techniky zdokonalit zlepšení vzniklá v Amsterdamu (přídavné ná-
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stroje a způsob výroby), bude potvrzena následující teze: „Historické techniky 
umožňují interpretaci umění a kulturního dědictví, dokumentují zčásti zapo-
menuté kulturní počiny, historickou praxi a historii techniky a technologie. Je-
jich význam je tak srovnatelný s dalšími oblastmi výzkumu, jakými jsou např. 
dějiny umění a dějiny kultury.“22 
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Identifikace historických technologií  
a materiálů při restaurování nábytku
Ludvík Losos

Restaurátorské průzkumy a zprávy jsou základním pramenem o technice 
a materiálu užitém při vzniku památky – poskytují nejen vodítko při vol-
bě zásahu, ale jsou také důležitým a vlastně jediným pramenem historika 
umění pro určení stáří, původu a případně autorství předmětu. Mimoto jsou 
rovněž jediným kritériem pro výkon znalectví, oboru, jenž je u nás bohužel 
dosti podceňován. 

Z tohoto hlediska je pochopitelné, že se restaurátorský průzkum kromě 
nezbytného popisu předmětu a jeho stavu soustředí na materiálovou a tech-
nologickou analýzu s cílem získat co nejvíce poznatků o užitých materiálech 
a technikách při vzniku díla. Jak ostatně praví základní axiom dějin umění, 
hlavním pramenem je dílo samo, další poznatky můžeme čerpat jen z písem-
ných záznamů, respektive z literatury. Tyto materiálové a technické analýzy 
jsou dnes díky sofistikovaným fyzikálně chemickým metodám a přístrojové 
technice velmi podrobné a přesné, a často zjišťují vedle hledaných materi-
álů i stopová znečištění či nežádoucí náhodné příměsi. Z těchto důvodů je 
náročná též interpretace získaných výsledků. Ta je podle mého soudu možná 
jedině v konfrontaci nebo komparaci s historickou literaturou zabývající se 
daným problémem.

Pokusme se proto ve stručném přehledu uvést několik příkladů takové 
komparace.

Tak například u základního kroku, tedy popisu stavu předmětu, jsou dnes 
k identifikaci poruch, koroze či degenerace materiálů již k dispozici nedestruk-
tivní metody 3D rentgenu nebo skenu, které nám v řadě případů zobrazí tech-
nickou strukturu předmětu včetně často těžko přístupné konstrukce spojů.

Pro posouzení výsledků se zde můžeme opřít o dvě základní díla historické 
literatury – L’Art de menusiér-carossier André Jacoba Rouba1 a Encyklopedii 
Diderota a d’Alemberta2, které jsou dnes k dispozici i v nových reprintech, 
jak ve francouzštině tak i v němčině. Podrobně a velmi názorně popisu-
jí celé postupy zhotovení jednotlivých nábytkových typů. Přestože vznikly 
v 18. století, technologické zásady v nich obsažené lze vztáhnout na celé 
období od baroka až po historické a eklektické slohy. Při tradičně konzerva-
tivním přístupu starých řemeslníků k technologiím jsou tedy pro komparační 
hodnocení poměrně spolehlivé.

Samostatným problémem je identifikace základního materiálu – dřeva. 
U domácích dřevin, které mají charakteristické znaky, je to většinou snad-
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né, zejména pro zkušené restaurátory stačí již pouhé makroskopické určení, 
u exotických dřevin však často pomůže jen mikroskopické vyhodnocení ode-
braného vzorku. K jeho přesnému určení můžeme použít podrobné atlasy, 
jež jsou dostupné v knihovnách lesnických a dřevařských ústavů. U vel-
mi starých nábytkových kusů (z vrcholného až pozdního středověku) může 
vzniknout i potřeba určení stáří užitého dřeva, dendrochronologické vyhod-
nocení se dnes již může opřít o existující zpracované kalendáře, zejména pro 
jehličnany, z tvrdých dřev pro dub. 

Způsob opracování je dalším zdrojem důležitých informací. Mechanoskopické 
zkoumání vychází z charakteristických stop použitých nástrojů – nejtypičtější 
je hoblík, dále dláta, v neposlední řadě brusné prostředky – mimo jiné i rybí 
kůži nebo přesličku. Příkladem může být práce Paula Bernarda Eippela3.

Výsledky mechanoskopického zkoumání jsou často rozhodující nejen 
pro určení stáří předmětu, ale i jeho pravosti, restaurátorovi mohou často 
posloužit k rozlišení původních a nepůvodních částí kusu. Pro jejich dokumen-
taci se používá makrosnímků v postranním světle, někdy pomáhá sejmout 
otisk stopy pomocí silikonového kaučuku. Této problematice je věnována 
i odborná literatura4,5. U spojů bychom měli také zjistit druh použitého pojiva 
– ne vždy půjde o běžný kostní klih. I z nejstarších středověkých receptá-
řů (Heraklius, Theofil, Cennini apod.) je známo, že byly užívány nejrůzněj-
ší druhy přírodních pojidel na bázi sacharidů nebo modifikovaného klihu. 
O modifikovaném klihu se zmiňují receptáře zejména od konce 18. století, 
uváděné recepty nelze sice považovat za spolehlivé, protože jsou většinou 
nekriticky a špatně opsány, nicméně poskytují alespoň základní informaci 
o použitých materiálech. 

Chemická analýza pojidel, jejichž vzorek lze získat naštěstí v poměrně 
dostatečném množství, se provádí obvykle různými technikami chromato-
grafie či případně hmotové spektrometrie, i zde bychom však měli zhruba 
vědět, co hledáme, aby se komparační okruh mohl co nejvíce zúžit. Většinou 
se stejně, zejména u těžko určitelného vzorku, neobejdeme bez srovnáva-
cího materiálu – etalonu. Náhradou náročných analytických postupů mohou 
být zkoušky rozpustnosti plamenem (charakteristický zápach) a přítomnost 
klihu lze dokázat i pomocí UV záření, protože v ultrafialovém světle dávají 
klihy charakteristickou zelenožlutou fluorescenci, která se stářím zesiluje.

Zvláštní skupinu informačních zdrojů tvoří kování, zámky a jiné kovové 
části nábytku. U kování se určuje druh kovu či slitiny barevných kovů a způ-
sob zpracování, tedy zda jde o díl kovaný či lisovaný (též kovotlačitelsky). 
Kov se obvykle určuje pomocí metalografického nábrusu naleptávaného 
pod mikroskopem – samozřejmě je rovněž možné kov určit spektrograficky, 
výsledek však prozradí jen základní složky slitiny, metalografickou strukturu, 
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přesněji tedy povahu slitiny neurčí. Důležitá je také povrchová úprava kovo-
vých dílů – cínování, stříbření, zlacení, lakování. Zde velmi často dochází 
k omylům, například u bronzů nebo mosazi bývá často mylně identifikováno 
zlacení namísto použitého zlatolaku či brenování. Zde většinou pomůže malá 
sonda pomocí rozpouštědla na nějakém nenápadném místě předmětu.

Zámky tvoří zcela samostatný obor, truhlář či restaurátor se jimi obvykle 
nezabývá a svěřuje je zámečníkovi nebo restaurátorovi kovů. Nicméně by 
měl již při prvním průzkumu předmětu určit, zda jsou původní, vyměně-
né, nebo dodatečně osazené, a to podle stop upevnění. U zámků, zejména 
u krycích desek nebo klíčových štítů platí totéž co o kování a druzích povr-
chové úpravy. Kromě toho zde lze též určit způsob výzdoby, zejména tepání, 
rytí nebo modření a leptání.

Nejzávažnější a zcela zásadní otázku pak tvoří určení povrchové úpravy 
dřeva nábytkových kusů. Tato problematika se dělí do několika samostat-
ných skupin, respektive druhů úprav: moření a barvení dřeva, transparent-
ních laků a politur a konečně i barevných laků, označovaných někdy jako 
laky orientální či zkráceně japaning, a klasické polychromie (tj. leštěné křídy, 
štuku a plátkových kovů).

Moření a barvení dřeva

K moření a barvení dřeva byly používány jak rostlinná barviva (brazilské 
dřevo, košenila, kampeška apod.) tak i minerální substance (soli a oxidy 
těžkých kovů), případně kyseliny a alkálie. Důkazy jejich užití jsou kromě 
optického resp. kolorimetrického zjištění získatelné kvalitativní kapkovou 
analýzou, v případě organických barviv pak již vzpomenutou tenkovrstvou, 
plynovou nebo pyrolýzní plynovou chromatografií. K interpretaci získaných 
výsledků a k přesnému určení užitých materiálů a technologií však potřebu-
jeme komparaci s historickými postupy (receptáře, literatura) a také vyho-
tovení modelových vzorků, což je důležité zejména v případech, kdy má být 
původní barevná úprava dřeva obnovena či doplněna. Z historické literatury 
jsou nejstarší známé recepty obsaženy v technologických rukopisech typu 
Theofil Presbyter, Boloňský rukopis, Padovský rukopis nebo ve známé sbírce 
Kunst und Werckschul z roku 1702. Na barvení dřeva specializované recep-
táře pak pocházejí z konce 18. a počátku 19. století (F. Birke, Holzfärberei, 
1788, Anweisung zum Holzfärbung, 1804). Pro naši potřebu však plně posta-
čí vynikající kompendium Hanse Michaelsena a Ralfa Buchholze6.
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Laky a politury

Za nejstarší povrchovou úpravu lze s jistotou považovat včelí vosk, a to jak 
v podobě roztoku tak v podobě voskového mýdla (emulze). Jeho analytický 
důkaz se dnes provádí plynovou chromatografií nebo její kombinací s hmo-
tovou spektrometrií. Důkaz vosku jako povrchové úpravy je závislý na mož-
nosti získání vzorku a také samozřejmě i na tom, že použití vosku můžeme 
předpokládat. Většinou lze takovou domněnku vztáhnout na zjevně staré 
nábytkové kusy od pozdní gotiky až po renesanci a manýrismus. V barokním 
období, tedy zhruba od druhé poloviny 17. do poloviny 18. století se vosk 
vyskytuje spíše jako přísada do laků nebo politur, soudobá literatura samo-
statné použití vosku neuvádí. Přítomnost vosku se ovšem může vyskytnout 
také na mladším nábytku jako restaurátorský zásah nebo po ošetření leš-
těnkou. Při rozboru se většinou objeví přítomnost jiných vosků (karnaubský, 
japonský), včelího bývá méně a spíše ve zmýdelněné formě. 

Prostý důkaz vosku lze získat zkouškou rozpustnosti vrstvy pomocí benzi-
nu. Důkaz vosků je však třeba posuzovat s rezervou, protože může jít i o jeho 
druhotné použití při ošetřování povrchu, což v minulosti vedlo k chybným ná-
zorům o jeho užití v povrchových úpravách, které byly opakovaně uváděny 
i v odborné literatuře7.

Rané i vrcholné baroko upřednostňovalo lesklé povrchové úpravy, zpočát-
ku na bázi tvrdých olejopryskyřičných laků, které byly v pozdějším obdo-
bí (v přechodu k rokoku) v souvislosti s oblibou marketerie nahrazovány 
tzv. bílými, tedy transparentními, laky většinou na bázi různých směsí prys-
kyřic ve vhodném rozpouštědle – terpentýnu nebo lihu. Analýza těchto laků 
se provádí obvykle plynovou chromatografií a hmotovou spektrometrií, jejich 
identifikace však bývá i po získání analytických výsledků dosti tvrdým oříš-
kem. Analýzy historických laků se těší v poslední době značné badatelské 
pozornosti, o čemž svědčí řada publikovaných prací. Nesporně zajímavým 
a svým způsobem i vzorovým příspěvkem k této problematice je práce 
kolektivu autorů Petra Koppa, Martiny Giesser a Václava Pittharda. (Trans-
parente Überzüge auf Holzobjekten, Möbel und Architektur-gebundenen 
Holzausstattungen, in: sborník (Holzobjekte und ihre Oberflächen, Restau-
ratoren Blätter č. 29, vyd. IIC, rak. pob., Klosterneuburg 2010.) Provedli 
totiž průzkum transparentních laků na datovaných předmětech a vybavení 
historických objektů z různých časových období, konkrétně od roku 1470 až 
do roku 1920.

Výsledky potvrdily rovněž informace historické technologické literatury – nej-
starší předmět, truhlička ze zimostrázového dřeva z roku 1470, vykazoval 
následující složení povrchové úpravy: na naklíženém povrchu byly zjištěny 



26

stopy kalafuny v oleji. Hrací deska, datovaná 1537 byla povrchově upravena 
lakem z benátského terpentýnu, kalafuny, elemi, mastixu a polymerované-
ho lněného oleje. V jiném případě stejně starého předmětu byl detekován 
vosk jako úprava tvrdého (exotického) dřeva, ale také pryskyřice, v jiném 
případě směs vosku a lněného oleje. U rokokových prací pak autoři zjišťují 
přítomnost jantarové pryskyřice, sandaraku a mastixu. Získaná data pak 
autoři interpretovali srovnáním s dobovými prameny, zejména s komentova-
ným receptářem De Mayerneho (Mayerneho deník a receptář vydal E. Berger 
v Mnichově 1901, reprint vyšel v nakladatelství Walluf 1974) a pozdější tech-
nologickou literaturou. Zásadním informačním zdrojem v této oblasti je pak 
Watinova8 kniha o umění malířů, pozlacovačů a lakýrníků z druhé poloviny 
18. století, dále často citovaná práce Cröckerova9, a konečně i praktická pří-
ručka H. Miehreho10 z poloviny 19. století, která uvádí dochované a užívané 
postupy starších období.

Podobně přínosná je studie o povrchových úpravách hudebních nástro-
jů, konkrétně historických louten (R. Soulier, S. Zumbühl, K. Wyss et al., 
Ressonanzen Vergessene Oberflächen, in: Zeitschrift für Kunstechnologie 
und Konservierung, č. 2, 2011). Houslařské laky bývají předmětem profes-
ního tajemství, a proto se těší značné pozornosti, navíc jejich složení může 
hrát významnou roli ve zjišťování pravosti. Autoři této studie poprvé přesně 
určili vrstevnatou výstavbu lakových povrchů hudebních nástrojů (louten) 
z 16. století a prokázali užití čistých olejopryskyřičných směsí použitých také 
jako základu (primeru) vlastní lakové vrstvy.

Zmíněné analytické postupy, nedestruktivní i destruktivní, jsou vesměs 
odkázány na zvláště pečlivý a dobře volený odběr vzorků a výběr zkou-
maných míst, což v případě selhání může vést k určitému zkreslení nebo 
i ohrožení správné interpretace výsledků.

Je pochopitelné, že ne každý restaurátor si může dovolit nákladné a kom-
plikované rozbory, zejména pak v případě, že nejde o výjimečný nebo unikát-
ní předmět. Pak je třeba provést identifikaci jednoduššími způsoby – zkouš-
kami rozpustnosti (v řadě – benzin, etanol, xylen) a dále kapkovou reakcí 
výluhu na přítomnost pryskyřic (Liebermann-Storch-Morawski).

Poměrně snadné je také pořízení příčného řezu, případně nábrusu lako-
vých vrstev a jeho mikroskopického vyhodnocení – odběr vhodného vzor-
ku musí být proveden citlivě, pokud možno na porušeném místě povrchové 
úpravy nebo přímo příčným řezem odloupnuté nebo prasklé dýhy.

Je třeba ještě dodat, že v souvislosti s restaurátorskými průzkumy jsou 
restaurátorské zprávy významným zdrojem zajímavých informací a techno-
logických poznatků analogicky využitelných v praxi. Proto je důležité, aby re-
staurátorské zprávy byly odpovědně zpracovány a také publikovány, což se 
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naštěstí v poslední době již děje. Nicméně jejich využití pro obor by bylo jistě 
lepší, kdyby byly systematicky a centrálně vyhodnocovány, aby nesloužily 
pouze jako úřední doklad o provedené práci, ale především jako potenciální 
zdroj odborných poznatků v oboru.

Stručně shrnuto, každý restaurátorský zásah je současně i výzkumem re-
staurovaného předmětu, a měl by tedy mít i odpovídající metodickou plat-
formu se základními kroky – literární rešerší jdoucí ruku v ruce se základní 
identifikací užitých materiálů a technik. Jejich rozsah a náročnost se bude 
vždy odvíjet od hodnoty předmětu. Teprve po jejich vyhodnocení se může 
přikročit k další etapě – čištění a snímání nevhodných povrchových úprav, 
demontáži konstrukcí apod.
 

Použitá literatura

  1. André Jacob Roubo, L’Art de menusiér-carossier, Paris 1769, reprint Paris 1977
  2. Denis Diderot, Jean Lerond d‘Alembert, Encyklopedie, Neuchatel 1765
  3.  Paul Bernhard Eippel, Schachtelhalm als Schleifmittel von Oberflächen seit dem Mittelalter  

in Holzobjekte und ihre Oberflächen, Restauratorenblätter, č. 23, Klosterneuburg 2010
  4.  Julie Schultz, Der Bestand historischer Holzbearbeitungswerkzeuge des Handwerkforschers  

dr. G. Heine (diplomní práce), Hildesheim 2003.
  5.  Joseph Maria Greber, Alte deutsche Holzbearbeitungswerkzeuge, Deutsche Volkskunde II, 1940, 

s. 171–183
  6. Michaelsen Hans, Ralf Buchholz, Vom Färben des Holzes, Imhoff 2006.
  7. Reinhard Büll, Vom Wachs, München 1977
  8. Jean Felix Watin, L’Art de faire et employér dele vernis, Liéga 1774
  9. Melchior Cröcker, Der wohl anführende Mahler, Jena 1743
 10.  H. Miehr, Praktisches Handbuch der Lackir, Vergoldungs., Bronzir-,Beiz-, Färbe- und Polirkunst, 

Weimar 1852, reprint s komentářem prof. Hanse Michaelina, Verlag Th. Schäfer Hannover, 1995 



28

Proměny restaurátorského přístupu  
u dřevěných předmětů
Jan Hrdina

Úvod

„Otázka konservační zaměstnávala již od polovice minulého století mno-
ho pracovníků, jimž záleželo na ochraně sebraného materiálu, a v světové 
literatuře se vyskytla za tu dobu řada návodů, z nichž jen málokterý uspo-
kojoval aspoň v některých částech. Hlavní vadou větší části těchto návodů 
bylo příliš předčasné uveřejňování konservačních method, bez dostatečného 
časového odstupu k posouzení jejich – často zdánlivě skvělých – výsledků.“

 Dr. A. Stocký, 1927

Teoretická východiska

Přestože se od dob úvodního citátu mnohé změnilo, práce ateliérů zaměřených na 
dřevo vykazují dodnes velké kvalitativní rozdíly. Z odlišných výsledků je možné tu-
šit rozdílný přístup k restaurování, jinou představu cíle restaurování. Dnes v odbor-
né restaurátorské obci panuje shoda napříč jednotlivými obory nad dodržováním 
následujících principů: 1. reverzibilita – vratnost zásahů. 2. poškozené části je tře-
ba konzervovat, nikoli nahrazovat. 3. zachování patiny – přiznání procesů stárnutí.

Cesta k této shodě byla dlouhá více než 150 let a neobešla se bez mnoha stře-
tů. Podněty k ochraně památek vycházejí z následků Velké francouzské revoluce. 
První snahy na ochranu památek zaznamenáváme roku 1830 ve Francii, kdy byla 
založena Generální inspekce historických památek. Přispěl k ní i spisovatel Victor 
Hugo (1802–85), následují Řecké zákony roku 1834. Do poloviny století přijímá 
památkové zákony většina evropských států, včetně naší země roku 1850. V tom-
to období se proti sobě vyhraňují dva myšlenkové proudy, puristický a konzervační.

Puristický prosazuje očišťování starých vrstev odstraňováním vrstev pozdějších 
a doplňování do předpokládané úplnosti. Hlavním představitelem byl francouzský 
architekt Eugène Viollet-le-Duc (1814–79), u nás Josef Mocker (1835–99). Připo-
meňme problematické přestavby Karlštejna nebo domu U Kamenného zvonu.

Vůči předešlému přístupu se vymezili britští umělečtí kritici William Morris (1834–69) 
a John Ruskin (1819–1900) slovy, že takto restaurovaná stavba nebo předmět je 
„lež od začátku do konce“. Prosazovali konzervování dochovaného stavu vyzdvi-
hující hodnotu stáří. Ke druhému proudu se přiklonil také rakouský historik umění 
Alois Riegl (1858–1905), jehož práce našla silnou odezvu i u nás. Postupně byl 
konzervátorský přístup přijat jako všeobecně platný, protože zachovává co nejvíce 
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z dochovaného. Původně přísně konzervovaná díla byla však kritizována, když na-
příklad uprostřed fresky byla ponechána bílá nedochovaná místa. Postupem času 
dochází ke zjemnění přístupu. Bílá místa jsou retušována tak, aby splynula s oko-
lím a nerušila. Podmínkou však zůstává jasná rozpoznatelnost takových doplňků.

Vývoj restaurování nábytku – lze puristický a konzervační přístup 
nalézt i u nábytku?

 
Restaurátorský přístup se v průběhu času měnil podle vnímané hodnoty mo-

biliáře. Soukromý měšťanský a šlechtický nábytek sloužil především k užitku 
a reprezentaci majitele, proto byl opravován tam, kde vznikal – v běž ných sto-
lařských dílnách. Profesionální restaurátor se postupně odděluje od truhlářské-
ho řemesla v průběhu 19. století v souvislosti se vznikem rozsáhlých muzejních 
kolekcí. Kromě estetického významu jsou dnes sbírky pokladnicí řemeslných 
postupů, málo používaných materiálů a zapomenutých technologií. Přeneseně 
jsou také pestrou ukázkou přístupu k restaurování.

Puristický přístup je možné vysledovat i ve tvorbě muzejních sbírek. Kolekce 
překotně vznikající ve druhé polovině 19. století byly také vnímány jako prů-
myslové vzorníky. Moderním jazykem bychom je mohli nazvat „designovými 
centry“ sloužícími potřebám průmyslové a řemeslné výroby. Jsme v období his-
torismu, tudíž se sbírky zaměřují na průřez všemi dostupnými slohy. Důležitým 
zdrojem je obchod se starožitnostmi včetně zahraničních aukčních domů. Ob-
chodníci v zájmu zisku neváhají předmět komplexně opravovat, doplňovat po-
škozené části nepůvodními díly nebo jej pro větší působivost jinak vylepšovat. 
Extrémní polohou byl obchod s fragmenty ze záměrně rozebraného nábytku 
(obr. 1 fragmenty, obr. 2 novotvary).

Obr. 1 Důsledek obchodu s řezbovanými fragmenty
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Obr. 2 Fragmenty sestavené do novotvaru. víko, boky a tvar předmětu jsou nepůvodní.

Naproti tomu konzervační přístup lze nalézt na výtečně dochovaném nábytku, 
který pochází převážně od šlechtických donátorů nebo z odkazů soukromých 
sběratelů. Nese známky používání, ale také průběžné péče, která se omezovala 
jen na drobné zásahy. Takový stav je dnes vnímán jako ideální (obr. 3 patina).

Obr. 3 Povrch patinovaný více než 250 let
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Průmyslová revoluce přináší začátkem 20. století bouřlivý rozvoj v chemic-
kém průmyslu. Dobové truhlářské a lakýrnické příručky překypují množstvím 
receptů k úpravám dřeva chemickými postupy. Nadšení z nových možností 
je přenášeno na péči o památky zřejmě i proto, že se profese truhláře a re-
staurátora dlouho překrývala. Restaurátoři experimentováním hledají snad-
né a rychlé metody, které se později pro svou razantnost ukazují jako ničivé. 

Důvěra v nové postupy přetrvává i ve druhé polovině 20. století. K již zná-
mým materiálům jako je nitrocelulózový lak přibývají epoxidové a polyure-
tanové pryskyřice, objevují se nová lepidla i postupy. Například víra, že zalití 
poškozené intarzie stolové desky do epoxidové pryskyřice ji zakonzervuje 
navždy, se ukazuje mylnou. Přirozené pohyby dřeva navlháním a sesychá-
ním způsobují praskliny. Žloutnutí, zkřehnutí a zakalení pryskyřice dokoná-
vají po několika desetiletích celkový rozpad soudržnosti. 

Svobodný vítr společenských změn na konci století přináší více kontaktů 
se zahraničím. Objevuje se kvalitní zahraniční literatura i osobní kontakty 
s restaurátory. U nás došlo k návratu používání klihů a docenění výhod re-
verzibility stejně jako původních povrchových úprav, zejména šelaku a prys-
kyřičných laků. Pro některé se bohužel stala vysoce leštěná šelaková politura 
jedinou správnou povrchovou úpravou pro všechna slohová období (obr. 4 
šelak, obr. 5 probroušené hrany).

Obr. 4 Nová povrchová úprava zcela 
zničila patinu
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Obr. 5 Broušením povrchu vznikly při restaurování nenahraditelné škody

Německým prostředím v průběhu devadesátých let rezonuje diskuse, zda 
stará politura je součástí historické hodnoty nábytku a jakými způsoby ji za-
chovat4. Britské prostředí, díky nepřerušené technologické tradici voskování 
dřeva, považuje za samozřejmé zachování povrchových úprav nesoucích ne-
napodobitelnou patinu. Znalci starožitností začínají postupně v celé západní 
Evropě považovat dokonale vypadající, omlazený předmět za zničený. Za 
autentický lze považovat nábytek s malým množstvím restaurátorských zá-
sahů, s přirozeně patinovaným povrchem dřeva se známkami barevného 
zjemnění vlivem UV záření, s drobnými otlaky a jistou mírou poškrábání a 
zašpinění v prohlubních (obr. 6 stopy po nástrojích).

Otázky současnosti

Domnívám se, že mezi současnými restaurátory dřeva stále přežívají 
oba myšlenkové proudy, puristický i konzervační. Puristé restaurují způso-
bem vycházejícím z představy, jak předmět vypadal, když byl nový. Takový 
postup se neobejde bez velkých ztrát původnosti kvůli masivním zásahům, 
jako jsou výměny dílů, vybrušování povrchů a nanášení nových povrchových 
úprav. K této skupině bohužel patří i velké renomované firmy s licencí Minis-
terstva kultury.

Druzí především konzervují, nebojí se zachovat stopy přirozeného stárnutí 
předmětu a drobná poškození. Jejich cílem je celková stabilizace konstruk-
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ce klížením rozvolněných spojů, zajištění dýh a výzdobných technik, citlivé 
čištění, které nesmazává patinu, a místo odstraňování laků přistupují k re-
staurování dochovaných povrchových úprav. I laický zadavatel se ke konzer-
vačnímu přístupu většinou přikloní, pokud je informován, že se razantním 
omlazováním snižuje finanční hodnota předmětu.

Obr. 6 Zachovalé stopy po nástrojích – hoblování uběrákem

Přestože každý předmět před restaurováním trpí jiným poškozením a nelze 
stanovit jediný správný šablonovitý postup, je vhodné diskutovat o hrani-
cích, kam je možné zajít. Ne vždy je použití přísně konzervačních metod 
žádoucí, proto by měl restaurátor u každého předmětu na základě analýz 
vždy znovu hledat zlatou střední cestu vhodného přístupu (obr. 7 restauro-
vaná područka).

Zřejmě nejméně respektovaným z tria doporučení zůstává v současnosti 
zachování patiny. Zůstávají nezodpovězené otázky. Je třeba celoplošné pře-
brušování historických povrchů vnímat jako zločin? Shodují se tuzemští kon-
zervátoři a restaurátoři dřeva na potřebě zachování původních povrchových 
úprav a patiny? Jsou nějaké případy, kdy není lpění na původnosti povrchu 
vhodné? Jaké jsou nejlepší postupy pro regeneraci laků? Je dobré odstra-
ňovat vždy předchozí opravy, anebo je zachovávat jako známky původnosti 
a putování časem? Věřme, že tato témata budou u nás diskutována častěji.
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Obr. 7 Restaurovaná povrchová úprava zachovává původní vrstvy i patinu.
Závěr

Dřívější restaurátorské práce lze snadno odsoudit, lepší je však pochopit je 
v souvislostech doby a tehdejších možností. Někdy i brutální zásahy umož-
nily další používání předmětů, které by se bez uvedení do funkčního stavu, 
i když nevhodnými metodami, zřejmě nezachovaly.

Na druhé straně mnohé nově restaurované předměty vykazují velké ztrá-
ty technologické i materiálové původnosti. Odstranění stop po nástrojích 
a původní povrchové úpravy znemožňuje studium historických technik a ztě-
žuje určení originality předmětu. Nenávratně mizí krása přirozené patiny 
poskytující estetický zážitek, čímž dílo ztrácí historickou i finanční hodnotu. 
Proto je nanejvýš potřebné přistupovat ke každému zásahu s rozmyslem 
a ctít pravidla restaurátorské etiky: možnost odstranění zásahu, zachování 
poškozených částí a přirozené patiny.
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Pokusy s odstraňováním sintrové krusty  
na keramice v Aigeiře & Plánovaný výzkum vlivu  
roztoků odstraňujících sintrovou krustu na chemické 
a mineralogické složení antické keramiky

Silvia Kalabis, Lisa Peloschek, Walter Gauss

Keramické nálezy z vykopávek v Aigeiře jsou pokryty silnou vrstvou sintru, 
což znamená velký problém jak pro archeology, tak pro restaurátory. Pro-
to byl spuštěn restaurátorský projekt, jehož cílem je najít nejlepší možné 
řešení, jak odstranit sintrovou krustu, aniž by byla keramika tímto zásahem 
příliš poškozena, a přesto by bylo možné posoudit nález i z archeologického 
hlediska. Nejprve bude krátce přiblížen archeologický průzkum v Aigeiře, 
poté realizovaná sérii pokusů a na závěr budou stručně popsána plánovaná 
archeometrická šetření, která mají vysvětlit chemické změny keramiky způ-
sobené chemickým odstraňováním sintrového povlaku. 

Starověké město Ageira se nachází v dnešním regionu Achaia v Řecku, na 
protáhlém horském hřbetě, jen několik málo kilometrů od pobřeží Korintské-
ho zálivu. Podle nejnovějších vykopávek bezprostředně pod antickou Akro polí 
sahá osídlování Ageiry do poslední etapy středního a pozdního neolitu. Svůj 
rozkvět zažilo město v pozdně mykénském období ve 12. sto letí př. n. l., kdy 
lze na Akropoli a jižně od ní na o něco níže položené náhorní rovině pozorovat 
více fází osídlování. Pozůstatky několika mykénských domů, prostor k ucho-
vávání zásob, hrnčířské pece a obvodové zdi nalezené na Akropoli doklá-
dají významnost tohoto osídlení. K opětovnému rozkvětu Aigeiry dochází 
po založení Achájského svazu 281/280 př. n. l. Helénistické město bylo po 
celém obvodu opevněno městskou zdí. Poslední nálezy na archeologickém 
nalezišti „Solon“ odkryly důležitou veřejnou budovu tohoto období, která 
byla postavena ve 4. století př. n. l. a ve 3. století př. n. l. přestavena. Pravdě-
podobně se jedná o dům pro hosty, jehož andron zdobila kvalitní oblázková 
mozaika. Od 3. století př. n. l. se severovýchodně od Akropole vytváří nové 
veřejné centrum, které tvořilo divadlo a několik kultovních staveb, jež jej 
obklopovaly. Na různých archeologických nalezištích byly objeveny různé 
keramické objekty – jak jemnozrnná keramika s jemným dekorem a mal-
bou, tak hrubá užitná keramika a amfory. Všechny nálezy mají společného 
jmenovatele: Jsou pokryty silnou sintrovou krustou. Jde o směsici vápence 
a husté světlé slínové půdy, která je pro tuto oblast typická. 

Povrch keramických objektů je většinou kompletně pokryt nánosem sintru, 
pročež jen stěží rozpoznáme malbu, dekor, stopy po zpracování nebo dokon-
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ce tvar. Archeologické posouzení objektu není v tomto případě možné. Tvrdý 
nános lze odstranit mechanicky někdy jen velmi pomalu, proto byly testová-
ny rovněž chemické způsoby odstraňování sintrové krusty jako kyseliny, soli 
nebo komplexotvorná činidla. Tyto prostředky se už roky používají 

s velmi rozdílnými výsledky u různých druhů keramiky. Jsou známa i poško-
zení, která zřejmě vznikla chybnou aplikací chemických přípravků na objekty 
ze starších vykopávek jako např. viditelné trhliny a výkvěty. Výzkumy, které 
by se podrobně zabývaly změnami keramického povrchu v důsledku užití 
těchto přípravků však bohužel zatím neexistují. 

Obr. 1 Trhliny v keramice vzniklé v důsledku užití kyseliny

Obr. 2 Výkvěty způsobené užitím kyseliny
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Během prací na archeologických vykopávkách v roce 2011 bylo provedeno 
několik pokusů s cílem posoudit jak vizuální změny na povrchu, tak chemic-
ké změny ve struktuře keramiky. Testovány byly různé keramické vzorky po-
kryté sintrovou krustou. Celkem bylo testováno sedm relevantních roztoků k 
odstranění krusty jako kyselina mravenčí, citrónová, solná a šťavelová, jakož 
i komplexační činidlo EDTA pufrované a nepufrované a zásaditý změkčovač 
vody „Calgon“. 

Entsinterungslösungen  Chemische Bezeichnung  PH-Wert 
Zitronensäure 10 % C6H8O7  PH-1 

Ameisensäure 10 % CH2O2  PH-2 

Salzsäure 10 % HCl  PH-1 

Kleesalz 2,5 % C2HKO4

 Kaliumhydrogenoxalat  PH-1 

Komplexbildner: EDTA 3,5 % C10H16N2O8 PH-5

 Ethylendiamintetraessigsäure  

Komplexbildner: Titriplex 4 %  C10H16N2O8 PH-7 (neutral) 

+ Soda Ethylendiamintetraessigsäure 

 +

 Na2[CO3] • 10H2O  

Calgon 10 % Polycarboxylate  PH-11 

Obr. 3 Roztoky použité k odstranění sintrové krusty

Rozličné keramické střepy z různých nalezišť byly doplněny dvěma střešní-
mi taškami bez souvislosti s nálezy, které neměly pro archeologický výzkum 
žádný význam. Každý objekt byl rozlomen na srovnatelně velké části, při-
čemž jeden kus zůstal vždy nedotčený jakožto referenční vzorek, ostatní, 
tj. důkazní vzorky, byly ošetřeny výše uvedenými rozpouštědly. Tento postup 
umožnil objektivní srovnání. 

K výsledkům: kyselina citrónová, mravenčí a solná poškozují méně odolné 
keramické povrchy. Samotnou krustu rozrušila jen kyselina solná. Zároveň 
je ale vidět i značné poškození. Žlutý střep je o několik milimetrů tenčí a lom 
zcela nezřetelný. 
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Obr. 4 Nahoře: Méně odolná keramika po lázni v kyselině solné s velkým úbytkem 
povrchu. Dole: Nedotčený vzorek.

Šťavelan draselný a Calgon nevykazují žádný účinek. Ani střepy ani krus-
ta nebyla rozrušena. Komplexační činidlo EDTA bylo účinnější bez přídav-
ku sody, tedy nepufrované. Lázeň trvala sice podstatně déle než u objektů 
ošetřených kyselinami, ale keramický povrch neutrpěl žádné viditelné škody. 
Došlo k viditelné redukci krusty, tenké vrstvy byly zcela odstraněny. Nej-
vhodnějším přípravkem pro tvrdě pálenou keramiku se ukázala být kyselina 
solná, zatímco pro méně odolnou keramiku je to komplexační činidlo EDTA. 
Oba roztoky byly následně testovány ještě na střepech z nádoby. Pokusné 
vzorky sestávaly z užitné keramiky, amfory a dvou odlišných objektů z méně 
odolné keramiky. Střepy byly rozlomeny vždy na tři díly. Jeden měl opět 
funkci referenčního vzorku, jeden byl ošetřen kyselinou solnou a jeden kom-
plexačním činidlem EDTA. Díky dostatečnému množství vzorků bylo možné 
ošetřit dodatečně úlomek amfory kyselinou mravenčí. Také zde se ukázalo, 
že odstranění krusty pomocí kyseliny solné bez následků lze provést jen 
u amfory. Užitná a méně odolná keramika byla poškozena. Povrch byl dro-
bivý a barevné vrstvy opadávaly. Užitím EDTA se dosáhlo rovněž dobrých 
výsledků, povrch zůstal neporušený jako již při předcházejícím testování. 
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Obr. 5 Vzorek z amfory před a po ošetření kyselinou solnou 

 Obr. 6 Vzorek z amfory před a po ošetření komplexačním činidlem

Obr. 7 Méně odolná keramika před a po ošetření kyselinou solnou
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Obr. 8 Méně odolná keramika před a po ošetření komplexačním činidlem

Už teď můžeme říci, že nelze použít žádné paušální řešení pro všechny 
takto poškozené keramické objekty.

Mnoho z testovaných objektů je tak citlivých, že malba může být zacho-
vána jen mechanickým restaurátorským zásahem. Míra odolnosti každého 
restaurovaného objektu vůči chemickému ošetření musí být posuzována 
vždy individuálně. To, co ještě zbývá, je výzkum změn ve složení keramiky, 
k nimž dochází při odstraňování sintrové krusty. Pomocí dvou vybraných 
archeometrických analýz mají být zkoumány možné změny jak v mineralo-
gickém, tak v chemickém složení keramických vzorků. Ze všech testovaných 
vzorků keramiky a nedotčeného referenčního materiálu se zhotoví tenké pet-
rografické řezy o velikosti 30μm (mikrometr), které budou zkoumány pod 
polarizačním mikroskopem. Jejich spektrum pak bude popsáno z hlediska 
minerální a skalní inkluze. Kvůli charakteru vápencové krusty rozežírají 
používané roztoky zcela jistě vápencové složky na povrchu střepů. Analýza 
odebraných řezů objasní, do jaké míry jsou v důsledku užití rozpouštědel 
napadány inkluze s obsahem vápence nebo obecně karbonu v samotném 
keramickém těle. Zasaženy by byly například inkluze uhličitanu vápena-
tého nebo vápence, mušlí nebo mikrofosilií. Očekávatelným výsledkem je 
jejich naprosté rozložení. Kromě toho zbývá ještě zjistit, zda charakteris-
tické optické vlastnosti jiných minerálních a skalních inkluzí podléhají pod 
lineárním a křížově polarizovaným světlem změnám. Jako chemická analýza 
byla zvolena přenosná rentgenová fluorescenční analýza (pXRF). Tato meto-
da umožňuje při minimální časové náročnosti a bez zničení vzorku zjistit 
chemické složení keramiky. Takto lze získat data o obsažených hlavních, 
vedlejších a stopových prvcích. Vždy jsou měřeny tři oblasti na povrchu a ve 
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středu v průřezu dohladka vybroušené keramiky. Pokud to síla keramiky 
dovoluje, jako např. v případě střešní tašky, jsou měření prováděna rovněž 
těsně pod povrchem keramiky. Vždy po třech měřeních v oblasti je možné 
náhodné bodové odchylky ve složení keramiky vyrovnat. Měřením v různých 
oblastech keramiky lze zjistit, jak hluboko rozpouštědla pronikají do kera-
mického těla. 

Cílem našeho výzkumného záměru je zjistit, zda lázně k odstranění sin-
trové krusty mění složení keramiky tak silně, že je archeologické bádání, 
např. v otázkách zpracování surovin nebo technologie výroby antické kera-
miky, zkresleno. Výsledky těchto zkoumání mají být nápomocny při rozho-
dování o možných způsobech odstranění krusty u jiných vykopávek. Už nyní 
lze předvídat, že mechanické čištění zůstane i nadále jedinou možností jak 
uchovat keramiku beze změny. Ve výjimečných nouzových případech se nel-
ze vyhnout chemickému odstraňování, ale vždy by o tom měl rozhodnout 
restaurátor. Návod na paušální ošetření všech střepů neexistuje. 
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Specifika poškození archeologické keramiky

Alena Komendová

Keramika je, velmi zjednodušeně, tvarovaná směs upravených hlín a dalších 
příměsí přeměněná žárem do tuhého stavu. Je nejstarším materiálem vyro-
beným člověkem a může získávat nepřeberné množství tvarů.

První ojedinělé výrobky keramické hmoty spadají do období paleolitu, 
z něhož pochází například soubor figurek zvířat z Pavlova, nejznámější je 
ovšem Věstonická venuše (29 000–25 000 př. n. l.). 

Nejstarší doklady pravidelné výroby keramických předmětů jsou známy 
z Japonska (kultura Djomon, cca 11. tisíciletí př. n. l.). 

Do českých zemí si přinesli dovednost vyrábět keramické výrobky první 
zemědělci okolo 6. tisíciletí př. n. l.

Keramická výroba v průběhu tisíciletí prošla znatelným technologickým 
vývojem. Zkvalitňovalo se zpracování keramické hmoty, způsob tvarování 
a následné zdobení či povrchové úpravy, zvyšovala se teplota při výpalu.

Keramika je nejhojnějším nálezovým materiálem při archeologických 
výzkumech. Na Znojemsku bylo během více než 130 let objeveno množství 
pravěkých lokalit. Konzervátorskou dílnou Jihomoravského muzea ve Zno-
jmě prošly desetitisíce keramických střepů z období prvních zemědělců až 
po vrcholný středověk. 

Během archeologizace1 působí na keramický předmět vlivy okolního pro-
středí, které ovlivňují jeho výsledný stav. Jsou to například tyto faktory:
—  technologický postup při výrobě (složení a následné zpracování keramické 

hmoty, způsob tvarování, teplota výpalu, účel vyráběné keramiky atp.)
—  vliv okolního prostředí před uložením (rozbití, reparace, recyklace, požár atp.)
—  vlastnosti prostředí (pH, vlhkost, chemické složení atp.)

Keramika prvních zemědělců, tzv. kultura s lineární keramikou (LnK), kul-
tura s vypíchanou keramikou (StK) a kultura s moravskou malovanou kera-
mikou (MMK), je jednoduchá. Keramika LnK má hrubý střep, vykazuje mini-
mum ostřiva, ale množství organických příměsí, u drobného zboží je jemně 
plavená, pálená při nízkých teplotách (500–600°C) a je velmi nasákavá. Je 
zdobená vhloubenou výzdobou (linkami a důlky), která bývá někdy vyplněna 
březovou smolou a výjimečně drobnými ulitami. Keramika StK je propra-
covanější, má slabší střep obsahující tuhu a leštěný povrch hustě zdobený 
vpichy soustředěnými do geometrických tvarů.

1  Archeologizace: proces vyřazování věcí ze živé kultury a ponechávání rozpadu. Vyřazování může 
být úmyslné (pohřbívání s výbavou, ukrývání pokladů, ukládání obětí do země či skal, odhazování, 
opouštění obydlí a sídel apod.) i neúmyslné (útok nebo přírodní katastrofa, kdy lidé nestihli odnést 
majetek nebo ani zachránit holé životy; ztráta věci).
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Unikátem je MMK. Tato keramika je zdobena geometrickou malbou na 
vypálený střep (900°C) směsí rozmělněných barevných minerálů (napří-
klad hematit – červená, jarosit – žlutá, kaolin – bílá) smíchaných s organic-
kým pojivem (tuk, bílek aj.) pro snadnější nanášení. Objevuje se však také 
nepravá terra nigra a terra sigilata vyznačující se velmi kvalitním střepem. 
Suroviny použité při výrobě bývaly vždy z místních zdrojů s výjimkou vzác-
nějších materiálů. 

Vlivem chemického složení okolní zeminy vznikají na povrchu výkvěty uhli-
čitanu vápenatého, tzv. sintr. Při rekonstrukci nádob je dobré upozornit na 
fakt, že některé střepy z jedné nádoby mohou mít odlišnou barevnost, prav-
děpodobně vlivem působení ohně. Nejsou však žárem zdeformované. 

Keramika období eneolitu má obdobně různorodou kvalitu jako v neolitu. 
Obecně lze říct, že v každé kultuře věnovali větší technologickou pozornost urči-
tému druhu luxusních výrobků – jsou to například nádoby na pití, různé mísy 
a misky. Příklad kultury období eneolitu je kultura únětická a kultura zvoncovi-
tých pohárů (KZP). Doprovodná keramika KZP je průměrné kvality srovnatelné 
s ostatními daného období. Avšak luxusní zboží, po němž byla kultura pojmeno-
vaná, je jemnozrnný, tenkostěnný, kvalitně vypálený pohár, který je zdobený 
bílou inkrustací v geometrické vhloubené výzdobě. Kvalita keramického střepu 
je srovnatelná s nepravou terrou sigilatou neolitického období.

Z jednoho souboru lze tedy vytřídit střepy, které jsou velmi křehké 
a vyžadují zvýšenou pozornost. Na druhé straně mohou být ve stejném sou-
boru střepy vysoké kvality. I zde bývají střepy pokryty vrstvami karbonátů 
a jiných chemických látek.

Doba bronzová nabízí kvalitně zpracované výrobky různých tvarů a zdob-
ných technik. Typický je lesklý povrch tvořený leštěnou engobou a vhlou-
benou nebo plastickou výzdobou. V mnoha případech keramické předměty 
napodobovaly luxusnější bronzové zboží, a proto je kvalita zpracování velmi 
vysoká. Napodobování předmětů z jiných materiálů přetrvává už z období 
neolitu, ale až v případě bronzu napomohlo dalšímu zkvalitnění technologie 
keramické výroby. 

Ovšem i v materiálu z tohoto období platí výše uvedené upozornění. V jed-
nom souboru se mohou vyskytovat výrobky velmi odlišné kvality. Mezi nálezy 
může být také zastoupená tzv. technická keramika, jako například tkalcovská 
závaží, výmaz stěn – mazanice aj. Tyto předměty nebyly původně vypáleny, 
ale sloužily ve formě uhněteného a vytvarovaného hliněného těsta. Do dnešní 
doby se nám většinou tyto předměty zachovaly pouze v případě, že prošly 
požárem a byly tedy více nebo méně přežehnuty. Tato keramika je tedy velmi 
křehká a nesoudržná. Stejně tak keramika určená jako pohřební výbava, která 
může být téměř nevypálená. Ve zmiňovaném období může dojít k barevným 
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změnám střepu vlivem koroze bronzu (zelená). Objevuje se také postupná 
destrukce střepu (odlupování vrstev) vlivem technologických postupů. 

Doba železná vykazuje ještě větší rozdíly v kvalitě keramiky různých kultur. 
Luxusní zboží halštatské kultury má povrch velmi propracovaný. Bývá zdo-
ben geometrickou vlešťovanou barevnou výzdobou (tuha, červené barvivo). 
V mnoha případech napodobuje kovový povrch. Pozdější germánská kera-
mika kontrastuje s kvalitním zbožím Keltů nebo Římanů, kteří své nádoby 
vyráběli na rychle rotujícím kruhu. Přesto i zde se vyskytuje luxusní zboží.

V tomto období je rozšířený obchod napříč Evropou a lze se setkat na 
našem území s importy ze vzdálených zemí. 

Rozdělení po sobě jdoucích období (neolit, eneolit, doba bronzová atd.) je 
pouze pomocným prostředkem rozlišeným dle druhu zpracovávaného mate-
riálu. Mnoho zmiňovaných kultur přechází ve svém vývoji z jednoho období 
do druhého a je archeology rozděleno na stupně a fáze.

Období stěhování národů zaznamenává velkou škálu keramického zboží. 
Jak v různorodosti tvarů a zdobných technik, tak i v úrovni kvality keramic-
kého zboží.

Středověk přináší již manufakturní výrobu keramického zboží a další zkva-
litnění technologie výroby. Zvláštností tohoto období je například loštický 
pohár. V množství neroztříděného archeologického materiálu se střep loštic-
kého poháru se specifickou puchýřkovitou glazurou snadno zamění s druhot-
ně přepáleným střepem. Do keramické hmoty se přidává tuha a slída. Obje-
vuje se zboží se solnou glazurou. Nálezy z městských lokalit bývají pokryty 
výkvěty různých solí a korozními vrstvami železa. 

Toto je jen malý výčet případů, se kterými se může konzervátor-restaurá-
tor ve své praxi setkat.

Následující příklad mísy na nožce zdobené barbotinem přibližuje několik výše 
uvedených poškození a způsob konzervátorsko-restaurátorského zásahu.

Na podzim 2009 pracovníci JMM objevili při záchranném výzkumu v Hostěradi-
cích germánské sídliště, které je možno zařadit do starší a střední doby římské.

V jednom z objektů bylo objeveno množství keramického materiálu. Dle 
nálezové situace jedna z nádob ležela dnem vzhůru a podle silně přepále-
ných střepů je jisté, že objekt zanikl požárem. Jedná se o ostře profilovanou 
mísu na noze, která je ukázkou římskoprovinciální keramiky. Jde pravděpo-
dobně o výrobek Germánů imitující terru sigilatu. Mísa je zdobená na své 
maximální výduti rytou klikatkou a na spodní výduti barbotinem.

Základní kroky při konzervátorsko-restaurátorském zásahu zahrnovaly 
mytí, odstranění sintru a lepení. Vlivem druhotného přepálení požárem byl 
tvar mísy zdeformovaný. Výsledná podoba zrekonstruované mísy nese tyto 
deformace.
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Obr. 1 A 31 514/530/2009/JMM – mísa na nožce zdobená barbotinem, doba římská, 
kultura germánská, lokalita Hostěradice-Chlupice. Stav keramických střepů po 
umytí – silně zasintrováno.

Obr. 2 A 31 514/530/2009/JMM – mísa na nožce zdobená barbotinem, doba římská, 
kultura germánská, lokalita Hostěradice-Chlupice. Mísa po částečném odstranění 
sintru, sestavení tvaru.
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Obr. 3 A 31 514/530/2009/JMM – mísa na nožce zdobená barbotinem, doba římská, 
kultura germánská, lokalita Hostěradice-Chlupice. Mísa po slepení.

Následující příklad uvádí jiný druh poškození keramického materiálu.
JMM už při svém založení v roce 1878 získává do archeologické sbírky 

nálezy z probíhajících výzkumů. Jedním z nich je i koflík únětické kultury ze 
Šatova s inventárním číslem A 1608.

Na první pohled je zřejmé, že předmět někdo před časem rekonstruo-
val. Celkový vzhled byl nepřijatelný vzhledem k dnešním standardům, a tak 
bylo rozhodnuto o jeho rekonzervaci. Před zásahem vážil koflík 4,2 kg. Celý 
povrch byl přetřený šedou barvou.

Obr. 4 A 1608/JMM – koflík, raná doba bronzová, kultura únětická, lokalita Šatov. 
Stav před zásahem a po odstranění povrchové barvy.
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Během odstraňování barvy byla současně odstraňována i sádra, která čás-
tečně překrývala vlastní střep. V obou případech bylo možné použít jako 
rozpouštědlo vodu. Některé střepy byly provrtány a připevněny k sádře spo-
nami z měděného drátu.

Střepy byly lepeny klihem, rozlepení tedy bylo možné pomocí vody. Dočiš-
tění proběhlo mechanicky. Po očištění bylo zjištěno, že dva střepy byly obrou-
šeny z vnější strany. Pravděpodobně pro lepší umístění do rekonstruovaného 
tvaru nádoby. Povrch střepů byl silně poškrábaný. 

Obr. 5 A 1608/JMM – koflík, raná doba bronzová, kultura únětická, lokalita Šatov. 
Stav po odstranění barvy, spon z měděného drátu a sádry.

Po rozebrání a očištění střepů byl koflík znovu slepen a částečně dosádro-
ván. V původní rekonstrukci byl použit jeden střep, který byl z jiné nádoby, 
a nebyl tedy do nové rekonstrukce zařazen. 

Obr. 6 A 1608/JMM – koflík, raná doba bronzová, kultura únětická, lokalita Šatov. 
Původní stav po odstranění barvy (obr. vlevo). Konečný stav po zásahu (obr. vpravo).
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Na fotografiích je patrné, že původní umístění střepů v rekonstruované 
nádobě bylo chybné. Nepřípustné z dnešního hlediska je také provrtání vlast-
ního střepu. Otvory do keramického střepu prováděli už jeho uživatelé poté, 
co se předmět rozbil. Tyto otvory by proto mohly být zaměněny za reparační 
otvory nebo polotovary přeslenu kultury únětické. 

Na tomto příkladu je zřejmé poškození nádoby během původního konzer-
vátorsko-restaurátorského zásahu.

V současné době řeší problematiku konzervátorsko-restaurátorských zása-
hů Dokument o profesi konzervátora-restaurátora.

Výše uvedené příklady přibližují práci konzervátora-restaurátora během 
zpracovávání právě vyzvednutých archeologických souborů ale i sbírkových 
předmětů ošetřených jeho předchůdci.
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Restaurování keramiky a skla  
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
Zita Brožková

Charakteristika a členění sbírky

Uměleckoprůmyslové museum v Praze je institucí, jež v českém i meziná-
rodním kontextu shromažďuje, zpracovává a uchovává odkaz historie i sou-
časnosti uměleckého řemesla, užitého umění a designu. Pro veřejnost bylo 
muzeum poprvé otevřeno v roce 1885 a do roku 1900 sídlilo v budově Rudol-
fina. V roce 1900 byla v novorenesančním slohu podle návrhu Josefa Schulze 
dostavěna nynější budova muzea, kde byla stejného roku otevřena i první 
stálá expozice. Sbírka historické skla a keramiky vznikala již od samého 
založení muzea a patří k jeho nejstarším a nejvýznamnějším sbírkovým fon-
dům. V roce 1906 byla v druhém patře budovy otevřena expozice skla, jejímž 
základem byla darem muzeu věnovaná sbírka sběratele, mecenáše a jedno-
ho z hlavních spoluzakladatelů muzea Vojtěcha Lany. Na tento velkolepý 
donátorský počin pak navázali další. Nutno jmenovat alespoň teoretika umě-
ní a kustoda musea Gustava Edmunda Pazaurka, který v roce 1932 věnoval 
sbírce 2000 kusů skel pocházejících především z české produkce 19. století. 
Dalšími uvážlivými nákupy i dary nejen v oblasti skla, ale i keramiky a por-
celánu se sbírka postupně rozrůstala do jednoho z nejprestižnějších souborů 
v Evropě. Sbírka sleduje v širokém spektru vývoj evropského uměleckého 
řemesla a je zaměřena především na sklo, keramiku a porcelán evropského 
novověku i současnosti. Součástí sbírky jsou ale i kolekce antického skla 
a keramiky, v menší míře je zastoupena též produkce středověku.

V rámci samotného muzea je tato sbírka jednou z nejvýznamnějších 
a zároveň nejrozsáhlejších kolekcí. V jejím fondu je nyní zařazeno více než 
50 000 kusů předmětů. V současné době je sbírka členěna do čtyř sekcí:

Sbírka historického skla – zařazeno je přibližně 20 000 kusů předmětů
 Sbírka historické keramiky – 7 000 sbírkových předmětů z keramiky  
a přibližně 12 000 sbírkových předmětů z porcelánu
Sbírka moderního skla – 5 000 sbírkových předmětů 
Sbírka moderní keramiky a porcelánu – přibližně 7000 sbírkových předmětů

Jaká je zde náplň práce restaurátora:
Prevence poškození a ochrana sbírkových předmětů

S ohledem na velikost sbírky a množství spravovaného materiálu je velmi 
důležitou součástí činnosti restaurátora práce v oblasti preventivní péče. Pri-
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márně se jedná o zajištění optimálních klimatických podmínek bez výkyvů, ve 
kterých lze předměty dlouhodobě udržet v dobré kondici. Jsou zde stanovena 
optimální rozmezí hodnot teploty, atmosférické vlhkosti a osvětlení, která jsou 
dlouhodobě měřena a sledována. K měření teploty a vlhkosti v depozitářích i v 
prostorách stálé expozice slouží měřicí systémy Hanwell. Grafy jsou přístupné 
k nahlédnutí v PC jak v depozitářích tak i ve všech restaurátorských pracov-
nách. Prostory depozitářů i expozice jsou vybaveny zvlhčovači, které zejména 
v období mrazů pomáhají dorovnat výkyvy relativní vlhkosti.

Stanovená rozmezí:

Měřené hodnoty SKLO KERAMIKA A PORCELÁN

TEPLOTA 18 °C (+/- 3°C) 18 °C (+/- 3°C)

RELATIVNÍ VLHKOST vlhkost 30% (+/- 5%) relativní vlhkost 40% 
 (sklo+organické materiály (+/- 5%) 
 47% (+/- 5%))

OSVĚTLENÍ limit maximálního  limit maximálního
 osvětlení do 300 lux. osvětlení do 300 lux
 (sklo+org. materiály 
 pod 150 lux, v depozitáři 0 lux)

Prostory depozitářů i expozice jsou vybaveny zatemňovacími dálkově ovla-
datelnými systémy, které výrazným způsobem redukují průnik UV záření do 
prostor uložení sbírky.

Předměty, jejichž součástí jsou organické materiály (patří sem například 
dvojstěnné číše, Mildnerova skla, podmalby na skle či medailony) jsou dlouho-
době uloženy ve speciálních prachotěsných skříních se stabilnějším mikrokli-
matem a v naprosté tmě. Proti prachu je chráněna i převážná většina dalších 
sbírkových předmětů uložením v relativně prachotěsných vitrínách a skříních. 

Další součástí práce restaurátora v rámci preventivní ochrany předmětů je 
nastavení pravidel péče v oblasti manipulace s předměty a jejich preventiv-
ního čištění. Aby se předešlo případným mechanickým a chemickým poško-
zením, byla vypracována základní metodika péče o předměty. Manipulační 
pokyny slouží pro všechny osoby, které se sbírkovým materiálem pracují 
a měly by eliminovat jejich možná mechanická poškození. Preventivní čištění 
předmětů je pak v metodice podrobně popsáno a předměty rozděleny do 
skupin s ohledem na náročnost jejich ošetření. Čištění těch nejchoulostivěj-
ších předmětů je pak prováděno výhradně restaurátorem. V obecné rovině je 
nutné preventivní čištění provádět u všech sbírkových předmětů periodicky. 
U sbírkových předmětů ze skla, kde je riziko vzniku chemického poškození 
v podobě koroze nejvýznamnější, je pak pravidelné očištění povrchu a kon-
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trola stavu zásadní. Vlivem kolísání atmosférické vlhkosti totiž dlouhodobě 
dochází k rozvolňování struktury skelné sítě a vlivem hydrolýzy k uvolňování 
(difúzi) alkalických iontů. Tyto ionty se postupně vyluhují na povrch skla 
a tvoří na něm rozpustný kluzký, velmi tenký gelový povlak. Později ale 
vrstva narůstá a vytváří bílý až našedlý (v závislosti na množství nečistot 
v prostředí) matný povlak. Tento povlak je silně hydroskopický a dlouhodobě 
váže a udržuje na povrchu skloviny vlhkost, čímž je stimulováno vylouhování 
dalších alkalických iontů. Pokud dojde k úplnému rozkladu povrchové vrstvy 
skla, vytvořená gelová vrstvička SiO2 na vzduchu dehydratuje a dochází 
k vytvoření pevné krystalické korozní krusty, která je již vodou nerozpustná 
a je nereverzibilní. Doporučený interval ošetření povrchu předmětů je přib-
ližně 5 let (maximálně pak 10 let).

Způsob preventivního čištění odpovídá typu předmětu a charakteru jeho 
poškození:
— suchou cestou (předměty vykazující vysokou míru poškození)
— lokálně tampóny vlhčenými v deionizované (destilované) vodě 
—  lokálně tampóny vlhčenými v roztoku deionizované vody a ethanolu  

(v poměru 1:1)
—  oplachem nebo ve vodní lázni, lze použít pH neutrální detergent,  

závěrečný oplach v deionizované vodě
— urychlení vysoušení povrchu uzavřených částí předmětů – ethanolem 

(Ethanol či směs ethanolu a vody nesmí být používána k čištění restau-
rovaných předmětů, jelikož by došlo k rozpuštění akrylových barev a laků 
po užitých pro retuš a povrchovou úpravu doplňků!)

Příprava předmětů na výstavy a jejich dokumentace

Oblast, v níž restaurátoři úzce spolupracují s ostatními odbornými pra-
covníky sbírek, je rovněž příprava předmětů na plánované výstavy a vypra-
cování jejich dokumentace. Konzultován je již samotný výběr předmětů, 
posuzován je jejich stav a možná rizika spojená s transportem, změnami 
klimatických podmínek a podobně. Předměty jsou před výstavou čištěny 
a jejich stav je konsolidován. Kontrola stavu pak probíhá u všech předmětů 
určených na výstavu opakovaně a všechna poškození jsou jednotlivě zazna-
menávána do Protokolu o stavu předmětu, jehož nedílnou součástí je fotodo-
kumentace předmětu, zobrazená ideálně ze všech pohledových stran, kam 
jsou poškození zakreslena spolu se zaznamenáním jejich rozsahu. Protokol 
o stavu předmětu plní funkci předávacího protokolu a monitoruje odchylky 
od původního stavu vzniklé v souvislosti s výstavou.
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Restaurování a konzervace předmětů

Hlavní složkou pracovní náplně musejního restaurátora je samozřejmě 
samotné restaurování a konzervace předmětů.

Úvodem je dobré upřesnit s jakými typy poškození sbírkových předmětů 
se lze v rámci předmětů sbírky skla keramiky a porcelánu UpM setkat. 

Typy poškození předmětů

Výčet možných poškození je poměrně pestrý. Z velké části se jedná o před-
měty, které již přišly do sbírky restaurované, aniž existuje dokumentace 
o provedených zásazích. Dále se jedná o předměty již restaurované v rámci 
muzejní péče. V těchto případech je dokumentace většinou dochována až 
z období přibližně posledních dvaceti let. Třetí velkou skupinou jsou předmě-
ty, které přišly do sbírky již poškozené a jsou v depozitáři uloženy v tomto 
stavu. Běžnými typy poškození je fragmentalita nebo nekompletnost před-
mětu, nejčastěji se však jedná o různá poškození mechanického charakteru, 
jako jsou odražené části střepu, praskliny atp. Některé předměty pak vyka-
zují nestabilitu fyzikálního, chemického či mechanického charakteru. Časté 
jsou i kombinace výše uvedených typů poškození. Ve velmi malé míře se pak 
jedná o poškození nově vzniklá.

Historické zásahy a materiály používané v minulosti

Snaha o zachování integrity předmětu a jeho záchranu odpovídala vždy 
dobovým technickým možnostem. Zpravidla právě díky zásahu došlo k za-
chování celistvosti předmětu jakožto odkazu naší historie, tudíž je třeba 
provedený zásah většinou hodnotit kladně.

S jakými historickými restaurátorskými materiály se můžeme v rámci sbírky 
nejčastěji setkat?

V oblasti fixace a lepení bych zmínila, počínaje těmi nejreverzibilnějšími 
až po ty problematičtěji odstranitelné: klihové lepící pásky, spoje lepené kli-
hem, může se jednat i o výrobní spoje, (avšak koncentrovanější roztoky po 
vyschnutí sklo vytrhávají!), želatinou nebo přírodními pryskyřicemi, spoje 
lepené sádrou nebo sádrou s příměsí klihu, dále fixace podpořené různými 
typy čepů (kovové a dřevěné), dráty nebo kovové manžety, kovové svorky 
a vrtané spoje, později pak spoje fixované akrylátovými lepícími páskami, 
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spoje lepené roztokovými lepidly (KP lak, Uhu) či spoje lepené epoxidovými 
lepidly (Bison rapid, Lepox Tempo, Araldit 2020) nebo vodním sklem.

V případě doplňků a povrchových úprav byly běžně používány materiá-
ly jako například sádra, dřevěné, kovové nebo i epoxidové doplňky, tmely 
(polyesterové, epoxidové, sklářské). Retuše byly často latexové, balakry-
lové, olejové nebo temperové – plošně stříkané na zdrsněný povrch nebo 
malované (temperové barvy, olejové barvy, probarvený balakryl, latex).

Výrobní vady 

Výrobní defekty jsou poměrně běžnou součástí detekovaných poškození 
u významné části sbírkových předmětů vyrobených jak ze skla, tak z kera-
miky nebo porcelánu. 

Z hlediska estetického ale i funkčního se může jednat o celou řadu růz-
norodých defektů, jednoznačně ale spojených s procesem výroby. Některé 
defekty jsou zcela stabilní a je možné je ponechat v původní podobě, jiné 
výrobní vady je pak nezbytné konsolidovat a předejít tak dalším pravděpo-
dobným poškozením. 

V případě předmětů z keramiky se převážně jedná o vady vzniklé v prů-
běhu sušení a přežahu, nejčastěji ovšem při ostrém výpalu. Defekty jsou 
často následkem nedostatečného sušení, špatně zvolené kombinace materi-
álů, technologie formování nebo teploty výpalu. Patří sem: výrobní praskliny, 
tvarové deformace, nečistoty natavené nebo zatavené ve střepu či v glazuře, 
otisky prstů na povrchu, vytavené nečistoty, odskočené části (důsledek špat-
ného naškrabání a výrobního lepení) nebo nedoglazovaný střep.

Podobné defekty se vyskytují i u předmětů vyrobených z porcelánu. Jejich 
výskyt je velmi častý zejména u starší produkce evropských porcelánek 
a běžná je i nedostatečná stabilita předmětu či defekty v dekoraci, například 
její vyhoření.

V případě skla se může jednat o vady vzniklé při tavbě, zpracování a chla-
zení nebo v nevyváženém složení skloviny (charakteristickým příkladem je 
Slezské sklo, produkce kolem roku 1700). K nejběžnějším vadám spojeným 
s procesem výroby patří zatavené nečistoty, tvarové deformace či chemic-
ká nestabilita, jejímž následkem je rozpad skelné vazby a tzv. odskelnění, 
náchylnost skla ke vzniku koroze, případně změna barevnosti skloviny vli-
vem solarizace.
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Obr.1 Detail výrobní trhliny vzniklé pravděpodobně již při vyjímání odlitku z formy. 
Jedná se o nestabilní výrobní trhlinu, kde následkem pnutí ve hmotě střepu dochází 
k dalšímu poškození, rozběhu tří vlasových prasklin, které mají tendenci se dále  
rozvíjet směrem od trhliny. Zde je nutné provést konsolidaci prasklin zapuštěním 
roztokového adheziva a provést v trhlině zpevňující výplň.
Obr. 2 Detail historického zásahu – lepeného a tmeleného spoje podpořeného  
zpevňujícím dřevěným čepem. V okrajových částech lomu je patrná zateklá glazura, 
jedná se tedy s určitostí o lom vzniklý v souvislosti s výrobními trhlinami.

Současný restaurátorský přístup a vhodné materiály

Současná restaurátorská praxe v muzeu odpovídá standardům opřeným 
o aktuální poznatky z výzkumu v oboru restaurování silikátů. V přístupu 
k prováděným zásahům je vždy určující etický rozměr. Před započetím jaké-
hokoliv zásahu je vždy proveden průzkum stavu předmětu a pořízena jeho 
fotodokumentace. Většinou je prováděna mikroskopie střepu, zkouška nasá-
kavosti a u již dříve restaurovaných předmětů zkouška rozpustnosti adhe-
ziva či dalších použitých materiálů. V případě potřeby nebo nejasností jsou 
prováděny chemické analýzy. Na základě průzkumu je posléze uvážen návrh 
samotného postupu restaurování. Sporné momenty zásahu bývají konzulto-
vány s kurátorem sbírky. Při restaurování jsou v obecné rovině dodržovány 
následující zásady: 
— neutralizace použitých chemikálií
—  výběr vhodných restaurátorských materiálů s ohledem na jejich reverzi-

bilitu a stabilitu
— výběr adheziva odpovídající míře zátěže spoje a morfologii jeho povrchu
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—  materiál použitý na lepení a doplňování vykazující vždy menší tvrdost než 
originál 

— maximální čistota práce 
— povrchové retuše prováděné pouze v ploše doplňku

Na závěr je vždy vypracována strukturovaná restaurátorská zpráva včetně 
závěrečné fotodokumentace.

Výběr vhodných materiálů
Z hlediska volby postupu čištění, techniky zásahu a výběru materiálů po-

užitých při restaurování dělíme předměty obecně na dvě základní skupiny: 
I. Střepy s nasákavostí větší než 2% – glazované i neglazované
II. Slinuté, neporézní střepy s nasákavostí menší než 2%
Ke každé z těchto dvou skupin se přistupuje odlišně, přičemž sklo i kera-

mické materiály jsou zastoupeny v obou těchto skupinách. K posouzení míry 
nasákavosti hmoty střepu přitom postačí pouhé provedení základní mikro-
skopie a mikroskopické zkoušky nasákavosti, kdy sledujeme chování nane-
sené kapky vody na povrchu neglazované části střepu nebo povrchu skla a 
pozorujeme změny jejího povrchového napětí a rychlosti případného vsako-
vání.

Obecně se mezi materiály s nasákavostí větší než 2 % zařazují: 
pórovité hrubozrnné střepy (cihloviny – nasákavost je zde větší než 6%), 

hutné hrubozrnné střepy (terracoty – do 6%) a pórovité střepy pálené na 
nižší teploty do přibližně 1100 °C, majolika, fajáns, užitná bělnina, tzv. měk-
ká kamenina, hrnčina nebo užitná jemná keramika nebo i sklo vykazující již 
vysoký stupeň degradace skloviny – devitrifikované skloviny, skloviny pokry-
té korozními krustami či skloviny prokorodované i skrze jádro.

Obecně k materiálům s nasákavostí nižší než 2% patří:
výrazně slinuté hutné a neporézní střepy: většina skel, porcelán, china 

(nasákavost do 0,5%) a vysoko pálená tvrdá kamenina

Techniky čištění

Způsob čištění je volen na základě provedeného průzkumu předmětu 
a charakteru jeho poškození.
— lokální suché čištění ( tampónky, kartáčky, skalpely), vždy se jím začíná
— lokální čištění pomocí vatových tampónků demineralizovanou vodou
—  lokální čištění vatovými tampónky roztokem demineralizované vody 

a ethanolu
—  lokální čištění tampónky s použitím vody a detergentu – nutno neutralizo-

vat opakovaným otřením demineralizovanou vodou (používané detergen-
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ty – Syntapon L pasta (lauryl sulfát sodný), Spolapon AOS 146 (aminoxid 
dimethylalkamin), případně Flavol AO (tenzid alkylethoxysulfát sodný)

— lokální čištění vodní parou
— lokální čištění ultrazvukem
—  lokální čištění organickými rozpouštědly – ethanol 94%, aceton, xylen, 

benzin, lakový benzín
—  lokální čištění obklady – Laponit RD (lithium, křemičitan hořečnatý, hyd-

rát), směs s vodou, plavená křída, směs s vodou, peroxid vodíku H2O2 
6% s příměsí čpavkové vody (NH4OH) 

— lokální neutralizace: demineralizovaná voda

U materiálů s nasákavostí menší než 2% 
Lze celkem bez rizika provádět čištění v lázni s použitím detergentu, čiště-

ní a demontáž v zábalu nebo případně i v lázni rozpouštědla.

Techniky lepení a používané materiály:

—  nanášení adheziva na plochy lomu a následné sesazení a přitlačení frag-
mentů

—  postupné zapouštění různých koncentrací adheziva a následné sesazení spojů
—  kapilární zapouštění adheziva – fragmenty jsou před zapouštěním adhezi-

va provizorně fixovány lepicími páskami (Scotch Magic – nezanechává na 
povrchu rezidua adheziva)

Adheziva používaná u materiálů s nasákavostí větší než 2% 

Typ Disperzní vodou  Roztoková adheziva 
adheziva  ředitelná adheziva  roztoky v organických 
    rozpouštědlech

Zástupci Polyvinylacetáty Akrylátové Paraloid B 72 – akrylátová 
   Disperze pryskyřice středně tvrdá  
    termoplastická odolná UV záření
    a zašpinění (polymetylmethakrylát)

  Dispercoll D2 Sokrat 500  Paraloid B 67 – akrylátová   
   (Axilat) pryskyřice tvrdá termoplastická  
  Dispercoll D3 Akrylep 545 odolná UV záření a zašpinění  
  Herkules Plextol D 498 (isobutyl methakrylát) 

  Duvilax ls 50 Primal AC Veropal D709 – akrylátový lak
   Lascaux  
   Akryl-emulsion
   D 498 M
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Použití Konsolidace prasklin Konsolidace prasklin 
 Lepení  Konsolidace povrchu 
 Isolace povrchu  Isolace povrchů 
 Imitace glazury  Lepení 
    Velmi malé doplňky a imitace 
    glazury (Paraloid B 67) 
Výhody Ředitelnost vodou – volba vhodné  Roztoky z org. rozpouštědel  
    – ethanol, aceton, xylenu  
    – různé vlastnosti 
 viskozity  Roztoky – různé koncentrace  
    – volba vhodné viskozity 
 Jednoduchá aplikace Jednoduchá aplikace – štětcem, 
    ponorem, sprejem 
 Relativně rychlé schnutí Rychlé schnutí 
 Stabilita – UV záření a teplota Dobrá pevnost spoje 
 Stabilita – vlhkost (akrylátové  Probarvitelnost práškovými  
  disperze)  pigmenty (Paraloid B 67) 
 Dobrá pevnost spoje Možnost přepolohování spoje 
 Snadná reverzibilita Možnost opracování – Paraloid B 67 
    Stabilita UV záření, vlhkost, teplota  
    Snadná reverzibilita – org.  
    rozpouštědla

Nevýhody Nestabilita – s ohledem Vznik bublin ve spoji 
 na vlhkost (polyvinylacetáty) při těkání rozpouštědla 
 Obsah kyseliny octové Změna objemu při schnutí 
 (polyvinylacetáty)

Adheziva používaná u materiálů s nasákavostí menší než 2%

Typ adheziva  Roztoková adheziva  Nízkoviskózní epoxidové 
  pryskyřice 

Zástupci  Paraloid B 72 – akrylátová  Hxtal Nyl-1 
 pryskyřice středně tvrdá  Epo-tek 301-2 
 termoplastická odolná UV záření  
 a zašpinění (polymetylmethakrylát) Araldit 2020 – nepoužíváme 
 Paraloid B 67 – akrylátová  
 pryskyřice tvrdá termoplastická  
 odolná UV záření a zašpinění  
 (isobutyl methakrylát) 
 Veropal D 709 – akrylátový lak 
Použití Konsolidace prasklin Lepení spojů, kapilární lepení 
 Konsolidace povrchu Doplňky – malé a střední 
 Isolace povrchů Externí doplňky – velké 
 Lepení Imitace vysoké glazury 
 Velmi malé doplňky  
 (Paraloid B 67) 
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Výhody Org. rozpouštědla – ethanol,  Možnost kapilárního lepení 
 aceton, xylenu Index lomu stejný jako sklo 
 Roztoky – různé koncentrace Snadná probarvitelnost práškovými 
 Jednoduchá aplikace – štětcem,  pigmenty a lazurními pigmenty 
 ponorem ORASOL 
 Slušná pevnost spoje Nízká viskozita 
 Rychlé schnutí Absence bublin 
 Probarvitelnost práškovými  Minimální smrštění při vytvrdnutí 
 pigmenty (Paraloid B 67) Vysoká pevnost spoje 
 Možnost opracování – Paraloid B 67 Možnost dalšího opracování 
 Stabilita UV záření, vlhkost, teplota Stabilita (Hxtal NYL-1,  
 Snadná reverzibilita Epo-tek 301-2) 
  Možnost práce  
  s viskóznějšími stádii adheziva 
Nevýhody Vznik bublin ve spoji při těkání  Horší reverzibilita 
 rozpouštědla Dlouhá doba tuhnutí 
 Změna objemu při schnutí 

Doplňování chybějících částí – používané materiály 

Typ doplňku Keramika  Porcelán a tvrdá Sklo 
 Nasákavost větší  kamenina než Nasákavost 
 než 2% Nasákavost menší menší než 2% 
  než 2% 
Doplňky  Mramorit – kamenná Hxtal NYL-1 Hxtal NYL-1 (čirý 
malé a střední modelová sádra probarvený nebo probarvený – 
 Polyesterový tmel práškovými pigmenty  – litý s pomocí  
  Milliput superwhite založení formy 
  Milliput terracotta přímo na předmět 
Velké doplňky  Jádro:  Jádro:  
s jádrem Mramorit – kamenná Mramorit – kamenná 
 modelová sádra modelová sádra 
 Izolace Paraloid B 72  Izolace penetrací 
  Paraloid B 72 
 Povrch: Povrch: 
 Milliput superwhite Milliput superwhite 
 Milliput terracotta Imitace glazury – Hxtal 
 (Imitace vysoké glazury – NYL-1 probarvený 
 – Hxtal NYL-1 probarvený  pigmentem v silně 
 pigmentem v silně  viskozním stavu 
 viskozním stavu) Doplňky glazury (viz níže) 
 Doplňky glazury (viz níže)  
Velké externí  Mramorit – kamenná Hxtal NYL-1 probarvený Hxtal NYL-1 
doplňky modelová sádra práškovými pigmenty (čirý nebo 
    probarvený) 
     litý do formy 
    (Lukopren  
    N1522)
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Doplňky  Golden Custom Golden Custom 
glazury  (Porcelain restoring (Porcelain restoring 
 glaze)  glaze)  
 Lascaux akrylátový  Paraloid B67 
 lak – lesklý Hxtal NYL-1 
 Veropal D709 probarvený práškovými 
  pigmenty 
Doplnění  akvarelové barvy v tubě Louvre, akrylové barvy Maimreri Brera, 
malby alkydové barvy zn. Ferrario

Použitá literatura a webový zdroj

Stop – Společnost pro technologie ochrany památek, sborník ze semináře
Lepidla v památkové péči, Eva Rydlová, Historická a současná lepidla pro spojováni skla, Národní 
muzeum 2010
webové stránky UpM
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Vybraná problematika konzervace a degradace kovů

Michal Mazík

Úvod
Kovy v podobě nástrojů jsou součástí lidského života již několik tisíciletí. 

Podstatně ovlivnily technologické možnosti a rozvoj civilizace. Druh slitiny 
nebo kovu typického pro určité období se vžilo s chronologickým pojme-
nováním časového úseku jeho užití (doba bronzová, železná). Z hlediska 
ochrany kovových materiálů s historickým kontextem možno hovořit o jejich 
konzervaci. Kovy se vyskytují na široké paletě předmětů s různým zastoupe-
ním nebo v různé formě. Například kovy ve formě pigmentů jsou neodmys-
litelnou součástí všech druhů maleb. Přítomnost kovů významně ovlivňuje 
chování ostatních materiálů, proto je výhodné poznat jejich vlastnosti a mít 
možnost předpokládat jejich chování. Chemickou analýzou, která bývá sou-
části konzervátorského zásahu, je možno identifikovat falzum, datovat před-
mět nebo přiblížit provenienci. Text je zaměřen na nejčastěji se vyskytující 
kovy a jejich slitiny ve sbírkách, na možnosti jejich identifikace, vlastnosti 
a specifika degradace.

Koroze a konzervace stříbra

Stříbro je ušlechtilý bílý kov s nejlepší elektrickou a tepelnou vodivostí 
mezi kovy, má výbornou kujnost a tažnost. Ag je stálý na vzduchu i ve vodě, 
ztrácí lesk působením sulfanu (vznik Ag2S). Sulfidické korozní produkty stří-
bra mají černý vzhled, barevná změna nastává už při malých koncentracích 
sulfanu v okolí. Ztrátu lesku a původního povrchu mohou zapříčinit také 
chlo ridy. Díky používání od pravěku, ušlechtilosti a dostupnosti je stříbro 
bohatě zastoupeno v muzejních sbírkách. Jeho výskyt v ryzí podobě je však 
vzácnější. Nejhojněji je zastoupena slitina s mědí, tzv. sterling. 

Tabulka 1 Chemicko-fyzikální vlastnosti stříbra

teplota tání 960 °C
hustota 10,5 g.cm-3
Feromagnetické vlastnosti ne
Měrný elektrický odpor při 20°C 1,59 µΩ•cm
barva korozních produktů šedá, černá
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tažnost 35% 
rozpustnost  H2SO4 – konc. ANO 
 HNO3 – konc. ANO, zřed. ANO
 HCl – NE 
 CH3COOH – NE
 NaOH – NE
tvrdost 25 HB[1]

Stříbro je ušlechtilý kov, který chemicky reaguje v běžném prostředí se 
sulfidickou sírou, chloridy a kyslíkem. Zejména ztráta lesku stříbrného povr-
chu vlivem působení sulfanu (H2S) je častý problém preventivní konzervace 
předmětů ze stříbra. Stříbro se prostřednictvím sbírkových předmětů vy-
skytuje jako vícesložková slitina, nejčastěji s mědí. Mechanizmus korozního 
napadení závisí na obsahu stříbra ve slitině, technologii zpracování a přítom-
nosti korozi stimulujících prvků jakými jsou například chloridy. Povrch stříbr-
ných předmětů může díky reakcím s prostředím dosáhnout celé škály odstí-
nů šedi, černi, hnědi nebo různých odstínů zlato žluté barvy. U slitin Ag-Cu je 
korozně napadána primárně měď, což má za následek v některých případech 
pokrytí povrchu předmětu zelenými korozními produkty (obrázek 1). Překry-
tí původního povrchu stříbrných předmětů korozními produkty mědi může 
výrazně ovlivnit jeho identifikaci a následný konzervátorský postup. V přípa-
dech, kdy dochází k úbytku mědi ve formě rozpustných korozních produktů 
nebo dochází k jejich odstranění z povrchu jinou cestou, se povrch předmětu 
obohacuje stříbrem. Tento jev máme možnost vidět na obrázku č. 3, jedná 
se o minci o ryzosti Ag 500/ Cu 500. Jádro mince tvoří červená matrice (fáze 
Cu-Ag) s bílou Ag fází. Korozní vrstva mince na obrázku opticky postrádá čer-
venou fázi obsahující dominantně měď. Ta je ve struktuře nahrazena černými 
korozními produkty stříbra. Tento jev výrazně ovlivňuje stanovení ryzosti 
za pomoci povrchových analytických metod jako XRF a SEM-EDX. A  také 
výrazně mění vlastnosti povrchu takto degradovaného předmětu, zejména 
mechanickou pevnost a pórovitost povrchu. Tyto případy koroze mají vliv na 
poškození předmětů s reliéfem, jako například mince. Stříbro bylo často po-
užíváno jako povrchová úprava jiných kovů, zejména šlo o postříbření amal-
gámovou metodou a nanášení plátkového stříbra nebo o tauzování drátků 
do předem vryté drážky. U tenkých stříbrných vrstev podobně jako u zlacení 
je poškození nejčastěji zapříčiněno korozí kovu, který byl postříbřen. Ko-
rozní produkty vznikající pod postříbřením tlačí a trhají nanesenou vrstvu 
stříbra. Také dochází k narušení mechanické přilnavosti stříbrného povlaku. 
Chemickým odstraněním korozních produktů dochází k zničení pokovení na 
podkorodovaném povrchu. Samotnému konzervačnímu zásahu by v ideálním 
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případě měl předcházet materiálový průzkum ošetřovaného předmětu. Jde 
především o identifikaci přítomnosti jiných kovů (tauzie, pozlacení) a ana-
lýzu slitiny, korozních produktů nebo interpretaci technologie výroby. Kon-
zervační zásah předpokládá dodržení reverzibility a ohled na zachování co 
nejlepšího stavu konzervovaného předmětu. Kritickým rozhodnutím bývá 
míra a forma odstraňování korozních produktů. U stříbra se k odstranění 
tenké povrchové vrstvy korozních produktů na zejména leštěných površích 
s oblibou používá abrazivní pasta. Příkladem může být použití plavené křídy 
(CaCO3) a leštění měkkou textilií za pomoci vodní suspenze. I suché leštění 
bavlněnou textilií a jiné metody mechanického abrazivního čištění způsobují 
nezanedbatelné úbytky kovu. Při použití chemických prostředků k odstraně-
ní korozních produktů dochází k několika možnostem poškození předmětu. 
Rozpouštěním zejména korozních produktů mědi kyselými roztoky vzniká 
nebezpečí tvorby červeného nebo černého oxidu měďného (Cu2O) na povr-
chu stříbrného předmětu (obrázek 2 s těžko odstranitelnými krustami oxidu 
měďného na povrchu renesančního poháru). Použití chemických prostředků 
si vyžaduje jejich důkladné odstranění, kterému často musí předcházet ana-
lytické vyhodnocení. Malé možnosti řízení chemického čištění či efektivita 
některých běžných prostředků jako je chelaton III na rozpuštění korozních 
produktů řadí tuto formu čištění mezi nejméně vhodné. K nejvhodnějším 
formám odstraňování korozních produktů u stříbra patří využití elektrolytické 
redukce. Tato metoda je šetrná zejména vzhledem k mechanickému namá-
hání povrchu předmětu. Také úbytky kovu vlivem působení rozhraní korozní 
vrstvy a kovu zaručují interakci pouze v korozní vrstvě předmětu. Z principu 
tedy není poškození kovového povrchu elektrolytickou redukcí možné, také 
je výhodná možnost přesného řízení procesu za pomoci nastavení hodnot 
potenciálu do oblasti redukce požadovaných korozních produktů. Geomet-
rie protielektrod a hodnoty proudové hustoty mají vliv na čas a efektivitu 
redukce. Redukční proces rovněž ovlivňují parametry elektrolytu, teplota, 
složení předmětu a jiné faktory. Po čištění by měla následovat povrchová 
úprava předmětu založená na aplikaci laku nebo vosku. Aplikace vosku není 
u stříbra oblíbená kvůli požadavku lesklého povrchu stříbrných předmětů, 
které by vosk zmatnil. Lakování takovýchto povrchů může být náročné, je 
třeba zvolit správnou hustotu laku. Při použití Paraloidu B44 v xylenu je 
použití více než 5% roztoku negativně viditelné a narušuje vzhled před-
mětu. Výhodou je použití inhibitoru koroze a to zejména inhibitoru koroze 
mědi (benzotriazol) u předmětů ze slitin stříbra a mědi. Inhibitor může být 
aplikovaný před lakováním ve formě etanolového roztoku ponorem nebo jej 
přímo obsahuje použitý vosk nebo lak. U stříbrných předmětů je klíčová pre-
ventivní konzervace, především s důrazem na absenci materiálů uvolňujících 
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degradací sulfan (vlna, hedvábí apod.). Řešením je uložení do plynotěsných 
obalů nebo vložení absorbčních materiálů zachycujících sulfan, příkladem 
můžou být textilie obsahující aktivní formy zinku nebo mědi, které při styku 
anodicky chrání povrch stříbrného předmětu.

Obr. 1 Detail stříbrného pohárku s korozními produkty mědi 

Obr. 2 Detail povrchu stříbrného pohárku s těžko odstranitelným cupritem (Cu2O) 
v místě rytého zdobení
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Obr. 3 Řez stříbrnou mincí, dobře viditelná  
morfologie korozní vrstvy

Koroze a konzervace mědi

Měď je červenavě zbarvený kov vysoké tvárnosti, houževnatosti, výborné 
tepelné a elektrické vodivosti. Ve sbírkách se nachází hlavně v podobě slitin. Nej-
častěji se vyskytuje slitina s cínem (bronz) nebo slitina se zinkem (mosaz). Větši-
na slitin obsahuje také jiné příměsné prvky. Slitiny mají širokou paletu barevnosti 
a těžko se od sebe vizuálně odlišují. Měď má dobrou odolnost proti korozi, je stálá 
i na vlhkém vzduchu, dobře odolává přímořským klimatickým podmínkám. Při 
delší expozici se povrch pokrývá zelenomodrými korozními produkty se spodní 
vrstvou oxidu měďného – cupritu (červený). Korozními produkty jsou nejčastěji 
směsné uhličitany, sírany a chloridy mědi, často bazického charakteru (podvojné 
soli s hydroxidy). V konzervátorské praxi je pro korozní vrstvy zaužívaný termín 
patina. U mědi rozeznáváme kompaktní a stabilní ušlechtilou patinu a neušlech-
tilou patinu. Nesoudržné korozní produkty neušlechtilé patiny poskytují vhodnou 
variantu odebrání vzorku pro jednoduchou kvalitativní analýzu

Tabulka 2 Chemicko-fyzikální vlastnosti mědi

teplota tání 1 083 °C 
hustota 8,960 g.cm-3
Feromagnetické vlastnosti ne
Měrný elektrický odpor 
při 20°C 1,673 mΩ•cm
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barva korozních produktů Zelená, modrá, hnědá, černá
rozpustnost  H2SO4 – konc. ANO 
 HNO3 – konc. ANO, zřed. ANO
 HCl – konc. NE, zřed. NE 
 CH3COOH – NE
 NaOH – NE
tvrdost 3 HB[1]

Měď se, stejně jako stříbro, vyskytuje v čisté podobě velmi málo. U předmětů, 
kterých se týká konzervační zásah, jde o slitiny v prvé řadě cínu a zinku a v druhé 
řadě dalších vlastnosti ovlivňujících prvků jako je například olovo, antimon, kře-
mík, arzen, jež se vyskytují v různých kombinacích. Korozní projev slitin mědi je 
zajímavý totožností s geologickou formou minerálů azuritu ( Cu3(CO3)2(OH)2) 
a malachitu (Cu2(OH)2CO3 ). Tato forma korozních produktů je označovaná jako 
ušlechtilá patina a chápe se jako pasivační prvek. Jelikož se jedná o formu hydra-
tovaných bazických uhličitanů mědi, jsou citlivé na kyselé prostředí nebo sušení. 
Ztráta vody obsažené v krystalech sušením zapříčiní ztrátu barevnosti a zpráš-
kovatění povrchu. Odstranění vody a barevnosti může být způsobeno oplacho-
váním etanolem nebo acetonem. Působením železa dochází ke vzájemné korozi 
a hnědočervené korozní produkty železa kontaminují zelenomodrou patinu mědi. 
Příkladem je kombinace mosazného zdobení a železných nýtů, kdy je mosazné 
zdobení pokryto ušlechtilou patinou a následně kontaminováno korozními pro-
dukty železa. Zejména u půdních nálezů slitin mědi se v korozní vrstvě vysky-
tují chloridy, které jsou příčinou korozního mechanizmu známého jako bronzová 
nemoc. Tento mechanizmus přibližuje obrázek č. 4.

 
Obr. 4 Morfologie korozní vrstvy napadené tzv. nemocí bronzu10

 Korozní vrstva slitin Cu má vrstevnatý charakter, kde vrstvy jsou zpravidla 
tvořeny různými korozními produkty. Chloridy díky svému silnému nega-
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tivnímu náboji mají tendenci migrovat korozní vrstvou směrem ke kovové-
mu jádru. Tento efekt má za následek zpočátku skrytí korozní aktivity pod 
vrstvou korozních produktů. Vlivem změny podmínek zejména po exkavaci 
dochází k proměně nantokitu (CuCl) na atakamit nebo parakatamit (Cu2Cl 
(OH)3). Tento děj se projeví praskáním povrchové patiny a výkvěty práško-
vitých sivozelených korozních produktů, chlorid – hydroxidů mědi. Při pří-
tomnosti chloridů u nálezů ze slitin mědi je nutná desalinace, tedy odstranění 
chloridů a korozních produktů obsahujících chlor. Výhodou je rozpustnost 
chloridů ve vodě, která se využívá obecně při desalinaci kovů. Výhodou je 
opět použití elektrolytické redukce, kdy se využívá selektivní rozpouštění 
nežádoucích korozních produktů při možnosti zachování ušlechtilé pati-
ny ošetřovaného předmětu. Mechanické odstraňování korozních produktů 
je možné s ohledem na malou tvrdost či křehkost patiny. Doporučuje se 
používání měkkých silonových kotoučků, případně kartáčů. Při pískování lze 
používat jako abrazivum balotinu nebo ořechové skořápky. Chemické čištění 
se provádí nejčastěji v roztoku chelatonu III, jehož účinnost se zvyšuje kom-
binací s ultrazvukovou lázní. Výhodou je možnost použití ultrazvukové jehly 
nebo tlakové páry. Roztoky s pH nižším než osm jednotek jsou nebezpečné 
pro rozpouštění korozních produktů mědi. Pro ochranu povrchu bez i v pří-
tomnosti korozních produktů se v praxi využívá aplikace laků typu Paraloid 
ve více vrstvách. Lakování a zejména penetrace laku do korozní vrstvy závi-
sí na množství vody, pórovitosti i na viskozitě použitého roztoku laku. Při 
lakování by měly být předměty sušeny (3–4 hod do 90°C), přítomnost vody 
pod lakovou vrstvou se projeví zběláním laku a zvýšenou korozní aktivitou. 
U předmětů ze slitin mědi je výhodné používat ke korozní stabilizaci inhibitor 
jako například benzotriazol. Často aplikovanou variantou povrchové úpra-
vy bývá voskování. Doporučuje se varianta mikrokrystalického nebo včelího 
vosku. Vosky měděné patiny zmatňují a dodávají jim mokrý vzhled, který je 
často požadovaným efektem. Slitiny mědi jsou při uložení citlivé na kyselinu 
octovou a další škodliviny ze skupiny volně prchavých látek VOC. Kromě nich 
jsou také citlivé na sulfan – chloridy, oxid siřičitý a oxidy dusíku. 

Koroze a konzervace železa

Železo je kov leskle bílé barvy, měkký, dobře tvárný a malé pevnosti. Ex is tuje 
ve dvou krystalografických modifikacích. Ve sbírkách je zastoupeno výlučně ve 
slitinách s uhlíkem a příměsovými prvky. Podle vlastností daných zastoupením 
množství uhlíku je možno jej dělit na oceli (do 2,1 %), surová že leza a litiny. Sli-
tiny železa se na vzduchu pokrývají vrstvou oxidů a oxid – hyd roxidů. Na che-
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mickou stálost má vliv hlavně přítomnost vody a stimulujících prvků jako chlo-
ridy a sírany. Typickými korozními produkty jsou různé formy FeO(OH) a oxidů 
– Fe2O3, Fe3O4. Korozní produkty, kromě magnetitu Fe3O4, se snadno roz-
pouštějí při nízkém pH. Jako jeden z mála kovů je společně s jeho typickými 
korozními produkty feromagnetický, a proto nebývá problém s identifikací. 
Železo má v iontovém stavu výbornou migrační schopnost. V půdním prostře-
dí často dochází k povrchové kontaminaci neželezných předmětů ionty železa 
a takto kontaminovaný povrch lze chybně analyzovat jako železný. Často také 
dochází ke kontaminaci a následné mineralizaci organického materiálu, který 
je v kontaktu se železným předmětem. 

Tabulka 3 Chemicko-fyzikální vlastnosti železa

teplota tání 1538 °C
hustota 7,86 g.cm-3
Feromagnetické vlastnosti ano
Měrný elektrický odpor při 20°C 9,71 µΩ•cm
barva korozních produktů Odstíny žluté, hnědé a černé
rozpustnost (uhlíková ocel) H2SO4 – zřed. ANO, konc. ANO 
 HNO3 – konc. NE, zřed. ANO
 HCl – konc. ANO, zřed. ANO 
 CH3COOH - NE
 NaOH - NE
tvrdost 4 HB[1]

Koroze železných předmětů je jedním z nejřešenějších antikorozních svě-
tových témat. Předměty obsahující železo jsou velmi rozšířené, proto i pro-
blematika koroze a konzervace těchto předmětů je velice rozsáhlá a nedá se 
komplexně uchopit. Díky své malé ušlechtilosti vytváří železo a jeho slitiny 
velmi ochotně mnoho druhů korozních produktů v závislosti na podmínkách 
prostředí. Zjednodušeně můžeme nahlížet na korozní vrstvu železa jako na 
vrstevnatou, mechanicky málo soudržnou směs hydratovaných oxidů železa 
s různou příměsí látek z prostředí uložení předmětu. Obecně, jako u mědi, 
platí, že jednotlivé korozní vrstvy obsahují jiné složení korozních produk-
tů. Důležitou součástí korozní vrstvy železných předmětů bývá magnetitová 
vrstva, která se vyskytuje zejména na rozhraní kov-korozní vrstva. Magnetit 
(Fe3O4) je černý, poměrně tvrdý magnetický minerál, který často u půd-
ních nálezů zastupuje původní kovové jádro předmětu. U těchto předmě-
tů je třeba respektovat tuto vrstvu jako odkaz na původní tvar předmětu. 
U odstraňování korozních produktů železa se s oblibou používá celé spek-



68

trum mechanických pomůcek, kde má veliký význam zejména pískování. 
Abraziva by neměla mít větší tvrdost než má železo, korundová abraziva 
jsou tedy nevhodná. Chemické moření železných povrchů kyselinou fosfo-
rečnou bývá také velmi častým postupem při odstraňování korozních pro-
duktů. Nevýhodou je malá možnost kontroly odleptání kovového jádra kovu 
a odstranění kyseliny z prasklin a pórů předmětu. Z hlediska efektivity je 
základním stabilizačním krokem desalinace. Přítomnost chloridů při železe 
je větším problémem než u mědi. Chloridy se také přirozeně koncentrují na 
rozhraní kov-korozní vrstva (obrázek č. 5). Na obrázku je použito SEM-EDX 
(scanovací elektronový mikroskop s energiově disperzním analyzátorem) 
prvkového mapování, vlevo je žlutě zviditelněná přítomnost chloridů, vpravo 
je pro porovnání řez korozní vrstvy železného předmětu v režimu zpětně 
odražených elektronů. Bílé pole je kovové jádro předmětu, kde je patrná 
koncentrace chloridů. Jejich extrakce z předmětu je komplikovanější z důvo-
du sorbce chloridových iontů do minerálů typu FeOOH. Desalinační proces 
u železných předmětů trvá týdny, u rozměrných předmětů i měsíce až roky. 
Nejčastěji se používá destilovaná voda. Samotné železo je ve vodním 
prostředí nestabilní a vytváří se oranžovožluté korozní produkty. Tento 
jev nazývaný sekundární koroze možno potlačit zvýšením pH desalinačího 
roztoku. Pro desalinaci mořských železných nálezů byly vyvinuty metody 
siřičitanové nebo hyperkritické desalinace. Po odstranění stimulantů koro-
ze je důležitým krokem vysušení předmětu, které se provádí při teplotě 
120–140°C během 3–4 hodin. Teplota nad 100°C umožnuje odstranění krys-
talické vody z korozních produktů. Povrchová úprava předmětů ze železa je 
totožná v aplikaci laků a vosků s předměty ze slitin mědi. U předmětů s málo 
zachovaným či chybějícím železným jádrem je výhodné použít nízkotlakou 
impregnaci lakem. Tato metoda umožňuje hloubkovou penetraci, konsoli-
duje mechanicky oslabený předmět a chrání ho před vodou a polutanty. 
Zajímavou kategorií prostředků v konzervaci železa jsou stabilizátory rzi. 
Nejpoužívanějším je roztok taninu ve vodě. Jedná se o hydrolyzovatelnou 
tříslovinu rostlinného původu, která komplexuje korozní produkty železa na 
stabilní železogallové sloučeniny. Jeho aplikace však vyžaduje řadu podmí-
nek, které výrazně ovlivňují stabilizační účinek vytvořené vrstvy. Častým 
problémem bývá nedodržení správného intervalu pH, který by měl být mezi 
2,0–2,5 jed  notek. Dalším kritériem je oxidace dvojmocného železa při apli-
kaci taninu na povrch. Přítomnost dvojmocného železa způsobuje mod-
ré až fialové zbarvení povrchové vrstvy předmětu, což bývá nežádoucí. 
Zajímavým parametrem je vyzrávání tanátových vrstev ve vlhké atmosfé-
ře. Doporučuje se relativní vlhkost vzduchu 80% během minimálně dvou 
hodin. Při nižších hodnotách relativní vlhkosti se doba zrání prodlužuje. 
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Tanátová úprava se dá kombinovat jak s lakem tak s voskem k hydrofobiza-
ci povrchu předmětu. Železné předměty bývají citlivé zejména na chloridy, 
sírany a vysokou relativní vlhkost. 

 

Obr. 5 Nalevo žlutě zvýrazněná poloha korozi stimulujících chloridů vůči kovovému 
jádru, dobře viditelná na obrázku vpravo v režimu zpětně odražených elektron
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Novodobé materiály ve sbírkách – konzervování, 
restaurování plastů
Hana Grossmannová

Úvod

V posledních letech můžeme sledovat jednoznačný nárůst množství novo-
dobých materiálů ve sbírkách muzeí a galerií. S tímto fenoménem je úzce 
spojen ožehavý problém uchovávání těchto materiálů a jejich preventivní 
i sanační konzervace. I přes mnoho projektových záměrů, které se v té-
to oblasti realizují, nejsou prozatím výsledky výzkumných studií mnoh-
dy aplikovatelné v běžné praxi, anebo by bylo zapotřebí doplnit je větším 
množstvím praktických zkoušek a dlouhodobých experimentů. Důležité je, 
dle mého názoru a z pohledu českých institucí, pokusit se vytěžit co nejví-
ce ze zkušeností a znalostí zahraničních odborníků prostřednictvím pečlivé 
rešerše publikační činnosti, sledováním aktivit mezinárodních organizací 
a lépe formou účasti na seminářích, praktických workshopech, stážích či 
při osobních setkáních. Pod názvem plast se obecně míní řada syntetických 
nebo polosyntetických polymerních materiálů. Ty se pak skládají nejen 
z polymerní matrice, ale také z mnoha dalších látek, které zlepšují užitné 
vlastnosti. Jde například o změkčovadla, pojivové systémy, plnidla, barviva, 
UV protektanty, modifikátory a další aditiva. Je tedy velice obtížné dopo-
ručit konkrétní konzervátorsko-restaurátorské postupy, zvláště z důvodu 
obsahu neznámého množství neidentifikovaných organických i anorganic-
kých látek. Zahraniční publikace a průběžné výsledky výzkumných studií 
poukazují na fakt, že vlastní konzervace a restaurování plastů je velice 
problematické. Nelehkým úkolem pro výzkumné pracovníky i zkušené kon-
zervátory-restaurátory tak je pokračovat v těchto snahách a posunout tuto 
problematiku dále, dokud máme k dispozici dostatečný počet sérií nede-
gradovaných předmětů a materiálů. To se však pochopitelně týká pouze 
sériově vyráběných předmětů (například potřeby do domácnosti, vojen-
ské vybavení). Specifickým problémem jsou pak možnosti řešení v oblasti 
moderního umění (jedinečnost a originalita – nejen co do tvaru a zpraco-
vání, ale i z pohledu materiálového složení). Upozornit lze i na konkrétní, 
zcela neřešenou otázku – jak se vypořádat a jak přistupovat k různým 
populárním uměleckým instalacím, které jsou původně zamýšleny pro oka-
mžitý efekt, ale časem se stávají hodnotnými a stálými součástmi galerij-
ních sbírek. 
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Stav oboru

Historie činnosti mezinárodních asociací a organizací v oboru ochrany 
moderních materiálů obecně není prozatím příliš dlouhá. I tak se již podařilo 
zformovat několik pracovních skupin, které si kladou za cíl reagovat na pod-
něty a připravovat podklady pro efektivní činnost odborníků. Jmenovitě se 
jedná například o Modern Materials and Contemporary Art Group, fungující 
při International Council of Museums – International Committee for Con-
servation, dále Modern and Contemporary Art Research Initiative při Getty 
Institute nebo International Network for the Conservation of Contemporary 
Art. Zajímavým počinem je i založení PLART – Plastic Preservation Centre in 
Italy, jehož činnost je velice široká. PLART je polyfunkčním prostorem, kde 
desítky odborných pracovníků pracují v oboru sbírkotvorné činnosti, konzer-
vace a restaurování plastů, ve výzkumu a vývoji a v edukační či publikační 
činnosti. Bohatým zdrojem informací jsou i výstupy evropského projektu 
POPART – Preservation Of Plastic ARTefacts in Museum Collections započa-
tého v roce 2008, jehož záměrem bylo vytvořit evropskou strategii s cílem 
zlepšit ochranu plastových předmětů v muzejních a galerijních sbírkách. Na 
základě realizace vědeckých studií a využití zkušeností partnerů projektu 
pak byly vyhodnoceny a stanoveny některé doporučené postupy a rizika 
spojená s prezentací, ukládáním a konzervováním-restaurováním plastových 
artefaktů. Výstupy projektu pak byly prezentovány v rámci mnoha seminá-
řů, konferencí a také bohatou publikační činností. Na aktivity tohoto projektu 
navazuje pravidelné pořádání konference FUTURE TALKS v Mnichově – kon-
krétně v roce 2013 s podtitulem Lectures and Workshops on Technology and 
Conservation of Modern Materials in Design. 

Degradace materiálu a návrhy řešení

Plastové materiály jsou do jisté míry velice specifické, zejména s ohledem 
na jejich různorodé materiálové složení. Degradační procesy mohou být ini-
ciovány jak vnitřními polutanty, tak i vnějšími faktory (zejména nevhodnou 
teplotou a vlhkostí, světelným zářením i chemickými polutanty). Základ-
ními procesy, kterými dochází k degradaci plastu, jsou štěpení polymer-
ních řetězců na fragmenty a uvolňování různých aditiv (změkčovadla, sta-
bilizátory, antioxidanty). Podstatnou informací je i fakt, že i když jsou do 
plastových materiálů přidávány například stabilizátory tepla a světla, jejich 
účinek se po čase vyčerpá. Další expozicí tak dochází k prudkému zhorše-
ní stavu předmětu. Poškození plastů má v důsledku dvě základní úrovně. 
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V prvé řadě dochází k destrukci na molekulární úrovni (štěpení polymerních 
řetězců v povrchové vrstvě – voskování) nebo na úrovni makroskopické 
(výkvěty na povrchu, změny barevnosti, křehnutí ztrátou změkčovadel). 
Jedním z nejpodstatnějších činitelů degradace plastů je zejména přítomnost 
kyslíku, protože většina degradačních procesů probíhajících v plastových 
materiálech jsou právě oxidativní reakce. V oblasti preventivní konzervace 
se proto mimo jiné zaměřujeme na snížení koncentrace kyslíku v úložných 
systémech. Dalším výrazným faktorem je i UV záření a špatné světelné 
podmínky, vysoká relativní vlhkost a přítomnost polutantů. Plastové mate-
riály mohou být samy o sobě také významným zdrojem polutantů. Mno-
hé z plastů jsou totiž materiálem kompozitním, a v důsledku toho se pak 
mohou z matrice uvolňovat organické i anorganické látky, jež pak ovlivňují 
stav jiných předmětů, které se dostanou do kontaktu s plastem. V takovém 
případě hovoříme o primárních vnitřních polutantech neboli látkách, které 
jsou součástí samotného sbírkového předmětu (uvolňující se změkčovadla, 
plnidla apod.). Vlastním stárnutím a poškozováním plastových materiálů 
se však také mohou vytvářet takzvané sekundární vnitřní polutanty, které 
vznikají během degradačního procesu.

Jaká alespoň parciální řešení se tedy v současné době nabízejí? Důležité 
je zejména zaměřit se na vytvoření metodiky výběru jedinečných předmětů 
a podle nich pak přizpůsobit cíle výzkumných záměrů. Dále pak rozpou-
tat diskuzi a uskutečňovat jakousi formu „osvěty“ mezi samotnými autory 
uměleckých děl, která by mohla vést k uvědomění si problémů spojených 
s využitím rizikových materiálů (z pohledu konzervátora-restaurátora) pro 
vytváření hodnotných uměleckých děl. Jako efektivní doplňkový způsob 
ochrany plastových předmětů se jeví i využití moderních forem dokumen-
tace, například kvalitního 3D zobrazování a výroby kopií. Vlastní sanační 
konzervace a restaurátorské zásahy jsou ve své podstatě u těchto materiálů 
velmi komplikované až neefektivní – uplatňují se zde i taková opatření, která 
u ostatních materiálů považujeme za nepřípustná – například nereverzibil-
nost zásahu. Z tohoto závěru plyne zásadní fakt, že zde totiž nabývá větší 
důležitosti aplikace principů preventivní konzervace.

Použitá literatura

1.  Yvonne SHASHOUA, Conservation of Plastics, materials science, degradation and preservation, 
Elsevier Ltd 2008. ISBN 978-0-7506-6495-0.

2.  Edward THEN, Victoria OAKLEY, A Survey of Plastic Objects at the Victoria & Albert Museum,  
in: V&A Conservation Journal, č. 6, 1993, s. 11–14. 



74

Možnosti výpočetní tomografie pro restaurátorský 
průzkum a archeologický výzkum

Krupa Petr

Výpočetní tomografie – CT

Výpočetní tomografie (synonyma – počítačová tomografie, computed to-
mography, CT) představuje zobrazovací techniku, která pro získání obrazů 
využívá transparentnosti fotonu elektromagnetického vlnění o vlnové dél-
ce rentgenového spektra elektromagnetického vlnění objektem a to výpo-
čtem koeficientu zeslabení transparence „mí“ pro každý bod matice (pixel, 
s tloušťkou vrstvy voxel – v objemu) v kruhovém prostoru (field of view – 
FOV) zvolené vrstvy. Pixel je tedy nejmenší bod, z kterých se měřené pole 
a následně obraz skládá. Protože koeficient zeslabení transparence „mí“ je 
nepraktický pro charakteristiku obrazu biologických tkání, používá se v hod-
nocení obrazu výraz denzita a jednotkou je Hounsfieldova jednotka – HU. 
Představuje 1/1000 ve škále mezi denzitou vzduchu, jemuž je přiřazena hod-
nota –1000 HU a vodou, jíž je přiřazena hodnota 0 HU. Obě hodnoty slouží 
mimo jiné ke kontrole správné funkce přístroje – kalibraci.

Výběr metody zobrazení u pacienta

Závisí na rozlišení metody ve tkáni, kterou chceme posuzovat, na čase, 
který máme k dispozici vzhledem ke stavu a chorobě pacienta. Závisí na při-
jatelné nejmenší výši ozáření (princip ALARA), které pacient musí podstoupit 
k dosažení diagnózy nebo dílčího kroku v diagnostice, které umožní zahájení 
nebo pokračování terapie.

Kroky vedoucí k vytvoření CT obrazu – získání projekčních dat se uskutečňuje 
na základě měření zeslabení primárního svazku při průchodu pacientem a získá-
ní projekcí v rozsahu 360°, počet měřících úhlů u moderních přístrojů dosahuje 
až 2000 a pak následuje rekonstrukce dat stále nejčastěji pomocí filtrované 
zpětné projekce – FBP. Modernější metodou je iterativní rekonstrukce – výpočet 
HU pro jednotlivé pixely opakovanými výpočty (iterativní rekonstrukce), což 
umožňuje zavést celou řadu modelů pro zlepšení kvality výpočtu šumu, velikost 
ohniska, detektorových elementů atd. Tato skutečnost může mít význam pro 
obrazovou analýzu archeologických a restaurátorských artefaktů.

Měřeným – vyšetřovaným objektem je pacient humánní medicíny nebo 
veterinární medicíny, nicméně je možné vyšetřovat i jiné objekty (artefakty) 



75

především z oboru dendrologie, z oboru restaurátorství a archeologie, kdy 
fyzikálně chemické složení objektu umožní vytvořit obraz, který může vy-
povídat o složení materiálu, struktuře materiálu, konstrukci nebo obsahu 
objektu včetně doplňujících komponent artefaktu.

Vývoj CT přístrojů za posledních 25 let byl překotný a řídil se několika zásadami:
Stativ neboli „gantry“ nese na jedné straně zdroj RTG záření (rentgenku) 

a na druhé řadu detektorů geometricky umístěných v podobě sektoru me-
zikruží. V průběhu vyšetřování se tento komplex otáčí kolem vyšetřovaného 
pole, v jehož centru je umístěn vyšetřovaný objekt. Průměr otvoru je dnes 
80 cm a průměr záběru obrazu 65 cm.
1) Zrychlit vlastní vyšetřování
2) Ztenčit vyšetřovanou vrstvu
3) Zvýšit citlivost detektorů ve snaze snížit výslednou dávku ozáření

Ad 1) Původní přístroje byly tzv. přístroje axiální, zpravidla SSCT (single 
slice), to znamená, že jednou otáčkou gantry se vytvořil obraz jedné vrstvy, 
pak se posunul stůl s pacientem do gantry nebo ven o tloušťku vrstvy a gan-
try se otočilo zpět.

Ve snaze proces urychlit byla vyvinuta nová konstrukce CT přístrojů, kde 
gantry rychle obíhá jedním směrem a po zapnutí zdroje záření stůl zajíždí do 
gantry nebo vyjíždí z gantry. Pohyb detektorů a rentgenky kolem vyšetřo-
vaného pacienta sleduje dráhu šroubovice (helikoidea) – nesprávně spirály 
– odtud spirální CT. Již první spirální CT urychlily proces akvizice obrazů 
natolik, že bylo možno sledovat úseky rychle se pohybujícího orgánu v těle 
a začalo se s vyšetřováním cév (angiografie). Další zrychlení bylo umožněno 
zmnožením řad detektorů vedle sebe, kdy na jednu otáčku se zjednodušeně 
odpovídajícím způsobem násobí počet řezů. Tento typ CT reprezentuje kate-
gorii MDCT (multidetektor computed tomography) nebo MSCT (multislice 
computed tomography). Moderní detektory se mohou elektronicky vzájemně 
propojovat tak, že postprocessingem je možné upravovat různé parametry 
jako například tloušťku vrstvy.

Protože se gantry otáčí jedním směrem poměrně rychle, je možné provést 
jednu otáčku za 0,5 sekundy.

Ad 2) S vývojem nových víceřadých detektorů se kladl důraz na umož-
nění zobrazit co nejtenčí vrstvy – dnes to je 0,6 mm. Pokud má čtvercový 
pixel stejný rozměr, objemový voxel má podobu krychle. Pak jakákoliv 3D 
rekonstrukce bude mít ve všech směrech modelu stejné rozlišení. Takovéto 
akvizici říkáme isotropická.

Ad 3) S vývojem nových víceřadých detektorů se kladl důraz na zvyšování 
citlivosti detektorů na RTG foton vzhledem ke snaze snížit radiační zátěž 
pacienta.
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Moderní MDCT mají nejvíce 320 řad detektorů a dosahují akvizice dat ve 
vrstvě půl milimetru za půl sekundy objemově v rozsahu 16,5 cm. Dá se 
říct, že tato rychlost sběru dat v daném rozsahu „zastavila“ srdce (jakožto 
nejrychleji se pohybující orgán v těle) v čase pro zobrazení.

Nejnovější aplikací je snímkování duální energií – Dual Source CT (DSCT). 
Transparence (absorbce) RTG fotonu je různá u různých atomů, ale také 
u stejného atomu při různé vlnové délce (energii) RTG fotonu. Napětí na 
rentgence za tímto účelem se střídá, 140 a 80 kV s poměrem 1:3 mezi prou-
dy lampy, nebo se používá snímkování dvěma lampami současně. Image 
post-processing zpracování pak oddělí jód, vápník, kolagenní a ostatní měkké 
tkáně v obraze. Oddělí se tak cévy od kostí, stejně jako například šlachy od 
cév a kostí atd. Toho se zatím využívá především k lepšímu zobrazení jódové 
kontrastní látky ve tkáních a cévách a k lepšímu zobrazení kostí a kalcifikací 
(calcium), další aplikace se však teprve hledají – dotýkají se totiž rentge-
nové spektroskopie – detekce různých prvků a jejich následného zobrazení. 
Kromě výše uvedených jsou v lidském těle prvky v tak malé koncentraci, 
že je jejich určování zatím nemožné, nicméně tato technika zavedená pro 
lidské tělo inspiruje k možnosti detekce prvkového složení materiálů restau-
rátorských uměleckých a archeologických artefaktů, jako například různého 
složení dřeva, vrstev různých druhů polychromie, tmelů atd.

Potud nynější stav CT zobrazovací technologie.
Pokud tuto technologii chceme využít pro zobrazování artefaktů v archeo-

logii a restaurátorství, shledáváme, že nepotřebujeme ani snižovat radiační 
úroveň ani zkracovat čas vyšetření. „Pacientovi“ dávka neublíží a vyšetření 
snáší trpělivě jakoukoliv dobu. Z tohoto důvodu je možné využít starší pří-
stroje s důrazem na rozlišení a tloušťku vrstvy.

CT obrazy mohou být, a v medicíně u pacientů zpravidla bývají, zpraco-
vávány postprocesními softwarovými algoritmy pro získání dvourozměrných 
rekonstrukcí – MPR – multiplanar reconstruction, a trojrozměrných rekon-
strukcí, kterých je několik druhů a liší se podle účelu, pro který byly vyvinuty 
– MIP – maximum intensity projection, MinIP – minimum intensity projecti-
on, SSD – schadowed surface display, endoskopické rekonstrukce vnitřních 
prostor a různé modifikace VRT – volume rendering technic. Ukázalo se, 
že uvedená postprocesní zpracování nehrají rozhodující roli v diagnostice, 
ale jsou důležitá v prezentacích pro klinika, především operatéra, pro jeho 
praktickou aplikaci. Zde se medicína koncepčně dotýká restaurátorství, kde 
podobně na základě naskenování artefaktu následuje realizace demontáže, 
ošetření a opětovného složení artefaktu. Pro tyto operace je 3D zobrazení 
virtuálně oddělených komponent nezbytností stejně jako detekce různých 
druhů vlastních materiálů, jejich stavu i složení.
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Zmíněné postprocesní softwarové algoritmy jsou specificky cíleně naladě-
ny na 2D a 3D zobrazování biologických tkání, struktur, orgánů a systémů 
lidského nebo zvířecího těla a ne zcela ideálně se hodí k obrazové prezentaci 
archeologických a restaurátorských objektů. Pro tyto účely je vhodné uve-
dené softwary upravovat a modifikovat na extrahování poněkud odlišných 
denzit příslušných materiálů z obrazu než jaké mají biologické tkáně.

Různé možnosti 3D rekonstrukcí a 3D předvedení v medicíně 
v porovnání s archeologií a restaurátorstvím – příklady:

 

Obr. 1 Vyšetřovací prostor CT přístroje
 

Obr. 2 Helikoidální – spirální MDCT se čtyřmi řadami detektorů
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a)                                                     b)
Obr. 3 Krkavice rekonstruovaná v MIP a) a volume rendering b)

a)                                                      b)
Obr. 4 Mozkové arterie – volume rendering a) a perfuze krve mozkem b)

a)                                                   b)
Obr. 5 Rekonstrukce střeva a) a pohled do střeva b) 
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a)                                            b)
Obr. 6 Retinovaný zub a) a model tohoto zubu b) 

a)                                       b)                                        c)
Obr. 7 Socha madony RTG a) scan hlavy a struktura dřeva b) upevnění ruky c)

Obr. 8 Socha madony – polychromie
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a)                                                          b)
Obr. 9 Socha sv. Šebestiána – měření denzity při evaluaci kvality dřeva a)  
a fixace nohy sochy b) 

a)                                                     b)
Obr. 10 Věstonická venuše – vyhodnocení struktury a) a 3D pohled b)
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a)                                                             b)
Obr. 11 Žárový hrob – MRP a) a 3D extrakce artefaktu z jeho nitra b)

a)                                                            b)

c)

Obr. 12 Ženské hroby – pánve a) 
a 3D extrakce rozpadlých, původně 
kovových pásů z jejich nitra b), c)
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Shrnutí

V komentáři k obrázkům lze poukázat na možnosti vyhodnocovat identitu 
a stav materiálu, ze kterého je artefakt zhotoven – u soch stav dřeva (den-
drologické vyhodnocení, napadení infekcí houby), defekty, ale i stav lepidel, 
tmelů a polychromie, stejně jako na možnosti vystopovat postup a způsob 
konstrukce a kompletizovat artefakt v restaurátorství (sochy madony a sva-
tého Šebestiána). V archeologii pak je možné tzv. obrazovým vyhodnocením 
hrobů určit, které struktury se v nalezeném objektu skrývají, jejich identitu, 
materiál i stav, v jakém se nacházejí, ať již jde o materiály anorganické-
ho nebo organického původu. Zjištění struktury materiálu může rozhodnout 
o originalitě nebo falzu artefaktu – například u Věstonické venuše. Některé 
artefakty jsou již v takovém stavu pokročilé chemicko-fyzikální degradace, 
že jejich 3D obraz existuje už jen ve virtuálním 3D zobrazení – jak je patrné 
na bederních zdobených pásech u posledního příkladu.

Bezprostřední dosažitelná budoucnost spočívá v přizpůsobení SW potře-
bám – denzitám artefaktů archeologie a restaurátorství, jak bylo uvedeno, 
v možnosti 3D reálného modelování standardním připojením 3D tiskárny ke 
3D přístrojům, jakým je např. CT, což přispěje k lepší představě o kompozici 
originálu studiem 3D reálného modelu a při výrobě výstavních kopií. Uve-
dené snímkování dvojí energií (dual energy) může při odpovídajícím rozvoji 
akvizice obrazů na starších přístrojích a sestavení vyhodnocovacího srovná-
vacího softwaru přispět k RTG spektroskopické evaluaci vlastních materiálo-
vých komponent určením obsažených kovových prvků.

Závěr

CT technologie představuje RTG zobrazovací metodu, která je velice plat-
nou a nadějnou pomůckou v iniciálním vyhodnocování artefaktů v archeolo-
gii a restaurátorství s významem jak pro jejich identifikaci a klasifikaci tak 
i pro opravu, konzervaci i další údržbu. Z uvedeného vyplývá, že je možné 
použít starších přístrojů s vhodným rozlišením pro získávání dat, a tím zvýšit 
povědomí v archeologické a restaurátorské obci o možnostech této techno-
logie a naučit archeology a restaurátory, jak údaje zpracovávat vlastní akti-
vitou v souladu s požadavky, které jsou na ně kladeny při řešení problémů 
identifikace, klasifikace, oprav, konzervace i při další údržbě.

Volba obrazových příkladů je volena záměrně tak, aby bylo zřejmé, jaké 
jsou rozdíly v tom, co hledá lékař v lidském těle, jak a jaké struktury vyhod-
nocuje a 3D předvádí, a co je naopak třeba vyhodnotit z hlediska archeologů 
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a restaurátorů. Je evidentní, že je třeba upravit především postprocesin-
gový software a přizpůsobit jej potřebám práce archeologů a restaurátorů, 
umožnit jim smluvně přístup k vybraným CT přístrojům a upravit pro ně 
pracovně právní podmínky ve vybraných centrech, aby zde mohli vykonávat 
samostatnou, nezávislou odbornou práci. Počátkem organizace vlastní práce 
na CT by měla být vstřícná edukace této technologie pracovníků archeologie 
a restaurátorství jak v jejich edukačních institucích, tak i v praktických cen-
trech při CT přístrojích.
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Využití 2D a 3D dokumentace z CT – tomografu  
pro nedestruktivní restaurátorský průzkum  
a restaurování díla „Trůnící Kristus“.

Radomír Surma

Popis sochy před nedestruktivními průzkumy

Socha Trůnícího Krista, která byla plánována pro restaurování a možné mu-
zeální vystavení, vykazuje již na první pohled rozsáhlé destrukce a různoro-
dé opravy s doplňky z minulosti. Sochařské dílo je v torzálním stavu, rozsáh-
lé části modelace zcela chybí. Hmota dřeva je na spadových plochách značně 
destruovaná a strávená (nepravidelně zcela absentuje). Podle stavu byla 
velmi dlouhý čas (cca více jak 100–150 let) vystavena přímému působení 
povětrnosti, včetně deště a sněhu, který na spadových plochách zanechával 
vodu. Tato nepravidelně se vsakující voda neustálým nabobtnáváním a vy-
sycháním dřeva způsobila po mnoha letech doslova vyhnití změklých částí 
v letokruzích a trhlinách, mnohdy celý objem lokální sochařské modelace. 
Nejvíce je modelace poškozena v přední části sochy, z čehož lze usuzovat, že 
socha byla v exteriéru usazena do výklenku budovy. Povrch sochy je pokryt 
několika vrstvami červenohnědých organických lakových nátěrů s propoli-
sem, nanesených v nedávné minulosti. Tyto vrstvy jsou zateklé do všech 
hloubek výše vzpomenutých destrukcí. Pod těmito velmi tmavými nátěry 
byly patrné stopy po starších vrstvách polychromie. Ve spodních, bočních 
a zejména zadních částech sochy jsou patrné velmi rozsáhlé tmely, které 
modelačně nekorespondují s původní modelací a které jsou zamaskovány 
tmavými mořidly a laky, jež pokrývají i samotnou dřevořezbu (obr. 1). 

Nasnímání digitálních CT dat ve Vojenské nemocnici v Olomouci.

Z důvodu takto rozsáhlých defektů a velmi četných nerestaurátorských 
doplňků jsem majiteli díla (tehdy soukromý majitel, v současnosti Muzeum 
umění Olomouc) kromě realizace RTG průzkumu navrhl podrobný nedestruk-
tivní průzkum na CT-tomografu, aby bylo možné co nejlépe zmapovat vnitř-
ní strukturu dřevořezby s přemalovanou polychromií. Nasnímání vstupních 
digitálních dat se realizovalo na oddělení radiodiagnostiky přístrojem Sie-
mens ve Vojenské nemocnici na Klášterním hradisku v Olomouci roku 2004. 
Vlastní realizace nasnímání dat na pracovišti CT byla realizována vedoucím 
radiologickým asistentem Bc. Tomášem Tichým pod dohledem primáře oddě-
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Obr. 1 Trůnící Kristus v průběhu restaurování.  
Částečně sejmuté přemalby na levém boku sochy.  
Foto R.Surma

lení pplk. MUDr. Josefa Novotného. Snímky byly pořízeny sice již skoro před 
deseti lety, ale chci zde prezentovat, že i tak poměrně starou dokumentaci 
lze v současnosti používat a dále ji studovat. Nejsou to data, která se použijí 
jen jednou. Tato data lze znovu a znovu vzít a extrahovat z nich informace 
v podobě nových, do té doby nerealizovaných tzv. rekonstrukcí ve 2D a 3D. 
To znamená, že aniž by bylo nutné sochu nově snímat na CT, byť moderněj-
šími a rychlejšími přístroji, je možné data studovat novějšími softwary, které 
mohou pomoci s novými identifikacemi do té doby skrytých informací, ať již 
o defektech vzniklých v průběhu času po vzniku díla, nebo o díle samotném, 
o materiálech, řezbářských postupech či o nanesených polychromiích.

Jelikož socha Trůnícího Krista je velmi objemná (průměrná šířka je téměř 
70 cm), projde sice otvorem CT přístroje (70 cm), ale diagnosticky je možné 
na přístroji zaznamenat data objektu o průměru do 50 cm, což je obvyklá 
průměrná šířka lidského těla. I tak však výsledky nasnímání byly nad očeká-
vání výmluvné, ačkoli obvodová modelace v dolní části sochy s trůnem na CT 
datech chybí (obr. 2). Celkem bylo nasnímáno v takzvané spirále v axiálním 
řezu (radiální řez kmenem stromu) přes tisíc snímků ve třech řadách s odstu-
pem řezu po 1 mm (to znamená řady po 0,5 mm). Výsledná přesnost třířa-
dého systému je dána odstupem sousedních řezů, tedy 0,5+0,5mm=1mm 
použité v případě trůnícího Krista, ale přesnost v případě potřeby může být 
ještě téměř o polovinu či více přesnější. V současnosti existují přístroje, které 
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pracují i s 300řadovým systémem v jednom pracovním kroku. Tyto snímky 
na první pohled připomínají velký kmen dřeva stromu, který je jakoby nakrá-
jen velkou pilou na jednotlivá „kolečka“, v tomto případě pouze virtuálně na 
základě pořízených digitálních dat. Pro základní orientaci ve vrstvách je nej-
prve z nasnímaných snímků pořízen sciascan, neboli topogram, na kterém je 
možné graficky znázornit schéma vrstev a v kterém místě se daný snímek 
nachází (obr. 3). Sciascan má na obrázku zhruba podobu RTG snímku, který 
vizuálně koresponduje se vzhledem sochy při pohledu zepředu, tj. z frontální 
roviny. Sciascan může být také zobrazen z bočního pohledu, tj. ze sagitální 
roviny. Tyto snímky jsou důležité při průzkumu vnitřní struktury, jelikož pod-
le nich pak lze na CT snímcích nalezený detail na povrchu či pod povrchem 
nalézt a lokalizovat i ve skutečnosti.

Obr. 2 Základní CT řezy omezené průměrem diagnostického přístroje na 50 cm. Foto T.Tichý
Obr. 3 Skiasken s vyznačenými řezy ve střední části sochy. Foto T.Tichý

Průzkum RTG před realizací CT.

Snímky RTG (a následně také průzkum CT) neprokázaly hypotézu o sekun-
dárně vsazené hlavě z pozdějšího období, jak se někteří historikové domníva-
li. Hlava a tělo tvoří jeden celek dřevořezby, provedený vertikálně ve směru 
růstu do celého kmene. Tato skutečnost se prokázala hned po prozkoumání 
prvních snímků CT, kde je patrné, že letokruhy dřeva probíhají stejně bez 
spoje jak v hlavě, tak hrudi i dolní části sochy. Doplněné z jiného, horizon-
tálně orientovaného kusu dřeva je pouze předloktí Krista, oblast chodidel 
a přilehlé draperie. Oba tyto doplňky však bylo možné určit jako původní 
řezbářský postup teprve až na CT snímcích podle řídnutí dřevní hmoty. V pří-
padě předloktí se doplněk nachází v místě původního jádra kmene, které 
v těchto místech mělo pravděpodobně vrostlý defekt, například zarostlé vět-
vení, znemožňující řezbu modelace. Podobné defekty se nachází ve dřevě 
v těchto místech níže v dolní části sochy (viz obr. č. 9 dále).
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Dále snímky RTG odhalily přes značně torzální stav sochy poměrně rozsáhle 
zachovanou polychromii inkarnátů v oblasti obličeje a hrudi Krista (obr. 4). 

Obr. 4 RTG hlavy Krista s dochovanou  
polychromií. Foto J.Hacar

Obr. 5 Nepravidelné srůsty letokruhů jediného kmene dřeva lípy na  
hlavě a hrudi Krista. Foto T.Tichý

Obr. 6 Hluboké rozestouplé trhliny se zanesenou a zafixovanou nečistotou.  
Foto T. Tichý, R. Surma
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Výsledky průzkumu na CT.

V dolní části modelace sice nebyly nasnímány obvodové části sochy pře-
vážně v zadní masívní hmotě dřeva, podstatné však je, že se podařilo vcelku 
zmapovat nejdůležitější část sochy – hlavu a hruď Krista včetně rukou. 

Součástí průzkumu bylo taktéž zkoumání samotného dřeva, které je podle 
typické struktury proměnlivých srůstů letokruhů po obvodu kmene určené 
jako lípa. Tyto srůsty již na první pohled znemožňují často dotazovanou den-
drochronologii dřeva čili datování na základě porovnání se standardy časové 
osy (obr. 5). Pro lípu žádné funkční standardy nelze zhotovit. Již na těch-
to snímcích je vidět nepravidelnost letokruhů po obvodu kmene ve smyslu 
jejich šířky, kdy na jednom místě je šířka ročního přírůstku třeba 8 mm 
a o pár centimetrů vedle jen 2 mm, kdežto v těchto samých místech je šířka 

Obr. 7 Letitý různorodý prach zanesený do velkých hloubek vertikálních sekundárních 
trhlin. Foto T.Tichy

sousedních letokruhů třeba opačná či obecně jiná. Časovou osu by tedy nešlo 
zhotovit ani z tohoto jediného kmene dřeva.

Kromě struktury dřeva se podařilo zaznamenat veškeré vnitřní skryté trh-
liny. Ty jsou způsobené přímým zasakováním vody na spadových plochách, 
kdy dřevo v průběhu deště bobtná a za sucha vysychá, tudíž dřevo v těch-
to místech praská, trhliny se rozestupují a opět se při dešti smršťují, čímž 
se dřevo tlakem deformuje (stlačuje). Opakováním těchto procesů se tento 
defekt stále více a více prohluboval a zafixoval do stávající podoby (obr. 6). 
Rozšiřování trvalých trhlin napomáhá také mráz. Do těchto rozestouplých 
hlubokých trhlin je do velkých hloubek sekundárně zatečený lak s anorga-
nickým plnivem, což by mohla být barva nebo tmel, ale v tomto případě se 
jedná z větší části o zapadané prachové částice, zanesené do otevřené struk-
tury velmi výrazných a hlubokých prasklin pravděpodobně vodou. Jedině 
voda mohla prachová zrnka nahustit a zanést tak hluboko (místy jen několik 
cm, ale často také až přes 15 cm hluboko). Lak s propolisem byl do prasklin 
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více či méně naléván a tím došlo k dalšímu zhuštění a zafixování prachových 
částic, které jsou na snímcích z CT patrné jako bílé stopy v hlubokých prask-
linách s vysokou denzitou (hustotou) (obr. 7).

Na jednotlivých snímcích z CT je možné velmi dobře vidět defekty po půso-
bení dřevokazného hmyzu. V hloubce bloku dřeva je přes vnější kritický 
vzhled Trůnícího Krista dřevo poměrně zdravé a neporušené. V zadní a dolní 
části sochy, kde byly při exteriérové expozici ve výklenku velmi příhodné 
vlhkostní a tepelné podmínky, je narušení červotočem vyšší. Červotoč potře-
buje vyšší vlhkost obsaženou ve dřevě. Pokud je však dřevo promáčené deš-
těm, jsou to podmínky příhodné spíše pro plísně a houby. Tento fakt přispěl 
k vyhnití rozsáhlých defektů nejen v zadní části, kde chybí velké množství 
kubických decimetrů modelace sochy. Tyto skryté defekty se podařilo odha-
lit díky CT dokumentaci, která ukázala dosti rozsáhlé, sádrou zatmelené, 
vlnitým kartonem a pletivem vyplněné dutiny v zadní části postavy a trůnu. 
Tato forma opravy je patrná na základních axiálních řezech, rekonstruova-
ných vertikálních 2D snímcích a 3D rekonstrukcích v zadních částech sochy, 
kde defekt chybějící modelace dosáhl výšky přes 80 cm (obr. 8). Kartony 
a pletivo jsou zde nacpané do dutin a přibité hřebíky, kolem kterých je ještě 
omotán železný drát, který zde funguje jako armatura pro následně nane-
senou vrstvu sádry. Tato sádra je nanesena velmi nedbale a sama obsahuje 
velké množství primárních trhlin. Tyto trhliny vznikly odsátím většiny vody 
podloženými kartony ještě před jejím vytvrdnutím. Tento defekt je velmi 
dobře patrný taktéž na zhotovených vertikálních rekonstrukcích ve frontální 
a sagitální rovině (2D). Tyto rekonstrukce umožňují zobrazit vnitřní struk-
turu sochy z jiných pohledů a dokreslují celkový prostorový obrázek, který 
lze dále rekonstruovat do podoby 3D vizualizací jak povrchu sochy, tak její 
skryté vnitřní podoby. Lze také rekonstrukčně vytvořit iluzivní virtuální mik-
rokamerový pohled uvnitř dutiny sochy, kdy lze do dutiny nahlédnout jakoby 
laparoskopicky speciální kamerou, používanou například v nemocnicích při 
operacích. Na výsledných snímcích z této virtuální kamery lze vidět struktury 
podobné pletivu, stočenému kartonu a také hřebíky (obr. 9). Denzitní nízké 
hustoty ve vnitřní části dutiny pod kartony a pletivem ukazují, že dutina je 
poměrně čistá, bez nějakého většího množství prachu a zobrazené poškoze-
né dřevo je s poměrně hladkým, jakoby okousaným povrchem. Chodbičky 
částečně připomínají spíš duté termitiště, než požerovým prachem naplněné 
chodbičky po červotoči. V souvislosti s tím, že denzitní hodnoty dřeva jsou 
v okolí chybějící dřevní hmoty téměř na hodnotě vzduchu (–700 až –950, 
viz níže), lze v těchto místech jednoznačně určit rozsáhlé poškození dřevní 
hmoty dřevokaznou houbou či plísní, která většinu obsažené celulózy strávila 
(obr. 10). Do houbou rozrušené dřevní hmoty se nastěhovali pravděpodobně
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Obr. 8 Zobrazení skryté dutiny na axiálních, frontálních a sagitálních řezech

Obr. 9 3D rekonstrukce virtuálního pohledu do dutiny vycpané 
kartonem a pletivem. Foto T. Tichý
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Obr. 10 Postupné vyhnívání dřeva v minulosti.

Obr. 11 Dutina vykousaná mravenci v místech poškození  
dřeva houbou a hnilobou. Foto T.Tichý, R.Surma

Obr. 12 3D rekonstrukce povrchu sochy z rozlišením  
vysoké denzity
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Obr. 13 Počítačově demontované sekundární části (sádra, karton, pletivo) a polychromie. 
Foto T. Tichý, R.Surma

mravenci (některé druhy mravenců se houbami a plísněmi živí), kteří si 
v soše zřídili poměrně velké mraveniště. Tato zadní část sochy se v minulosti 
(viz výše) nacházela v exteriéru ve výklenku, tedy chráněná u zdi, a vlh-
kostní i tepelné podmínky byly tudíž velmi příznivé nejen pro červotoče (viz 
výše), ale také pro mravence, kteří zde minimálně po několik let či desetiletí 
budovali velmi dobře chráněné a kryté mraveniště, které dosáhlo výšky přes 
80 cm a hloubky dovnitř sochy přes 20 cm (obr. 11). Druhé „mraveniště“, 
či větev již známé větší lokace mraveniště na zádech, se pak nacházela 
v oblasti nohou a spodní části sochy obecně. Modelace v těchto místech zcela 
chybí a i zde je doplněna nedbale hřebíky, drátem a sádrou.

Zachovaná polychromie, patrná již na RTG snímcích, je pod sekundárními 
vrstvami na počítačovém modelu plasticky detekována. Tohoto výsledku lze 
dosáhnout již zmíněnými 3D rekonstrukcemi ze základních axiálních nebo 
již rekonstruovaných frontálních či sagitálních rekonstrukcí (obr. 12). Poly-
chromii či různé sekundární doplňky lze z povrchu sochy taktéž počítačově 
„demontovat“ na základě rozdílných denzitních hodnot jednotlivých mate-
riálů použitých na zhotovení sochy, jako je dřevo, křída, pigmenty, laky, 
nečistoty, kovové či jiné aplikované prvky (obr. 13). Denzitními hodnotami, 
body či jednotkami (v medicíně obecně označované jako Hounsfieldovy jed-
notky /HU/) lze změřit hustotu materiálu v daném místě v podstatě kdekoliv 
na soše či uvnitř sochy, kdy vzduch je vyjádřen hodnotou –1000 a voda má 
hodnotu 0 (hodnoty platné pro lidské tělo). Lipové dřevo se může pohybo-
vat v jednotkách od –200 až –800 podle charakteristiky přírůstků zimních 
či letních letokruhů a stáří dřeva (čím starší, tím méně husté) až na hod-
notu vzduchu tzn. –1000 denzitních bodů při strávení dřeva dřevokazným 
hmyzem či růstem dřevokazné houby. Podkladová křída se může pohybovat 
v plusových hodnotách +400 až +800, křída s příměsí železitých pigmentů 
nebo barevné vrstvy obsahující oxidy železitých kovů může mít hodnoty cca 
+800 až +1700. V případě použití olovnaté běloby v barevné vrstvě se ale 
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Obr. 14 Měření denzitních hodnot materiálů (uvedeno  
v Hounsfieldových jednotkách). Měření R.Surma

Obr. 15 Zobrazení původních čepů v obličejové části Krista  
ve třech rovinách. Foto T. Tichý, R. Surma

denzita vyhoupne na úroveň +2500 až +3500 denzitních bodů, což ve vět-
šině případů značí přítomnost původní polychromie například v inkarnátech 
z období gotiky až baroka. Čisté železo (hřebíky, šrouby atd.) se pohybuje 
v hustotách kolem +3000 denzitních bodů. Například prach, zaznamenaný 
na soše Trůnícího Krista v hloubkách prasklin, má dle své povahy husto-
tu od –100 do +200 denzitních bodů. Křídové tmely a sekundární barvy 
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Obr. 16 Původní horizontálně přičepovaná část modelace sochy v oblasti špiček nohou. 
Foto T. Tichý

s obsahem plniv se pohybují kolem +400 až +900 bodů (obr. 14). Jistým 
hendikepem vysoce hustých materiálů, jako je zejména olovo (olovnatá 
běloba), železo nebo pigmenty na bázi železa (okry, hnědě), rtuť (ruměl-
ka) a v neposlední řadě také silné vrstvy křídy, jsou takzvané „sekundární 
artefakty“, které v daném místě snímku velmi výrazně narušují či dokon-
ce znemožňují čitelnost materiálů v těsné blízkosti těchto denzitně domi-
nantních. Tyto „artefakty“ mají podobu různě intenzivních paprsků, kte-
ré se šíří jako odraz RTG záření (paprsek rentgenky přístroje CT obíhající 
kolem daného objektu je zachycen detektorem na opačné straně) od lokace 
těchto hustých materiálů. Nejvíce jsou tyto paprsky patrné v okolí hřebů 
či jiných kovových aplikací a také na silných vrstvách polychromií či pře-
maleb, kde k odrazu paprsku nejčastěji dochází na rovných či mírně zakři-
vených plochách. S těmito defekty je nutno se smířit a nelze je žádným 
způsobem při snímání dat předpovědět a následně při procesu eliminovat.

Primárními příčnými a sekundárně vertikálními snímky v několika rovinách 
se podařilo zaznamenat také velké množství velmi pravděpodobně původ-
ních čepů, které zejména v obličeji drží pohromadě rozsáhlou primární trhli-
nu (letokruh s rozdílným pnutím dřeva, například z důvodu výrazné klimatic-
ké změny v daném roce, kdy bylo dlouhé sucho nebo požár lesa, či naopak 
dlouhé deště) v celé výseči čelních letokruhů jdoucí do hloubky cca 40 cm. 
Podle hustoty dřeva těchto čepů je však spíše pravděpodobné, že se jedná 
o čepy původní, kdy se autor snažil již v průběhu řezby eliminovat tento 
růstový defekt, když mu dřevo po letokruhu v tomto exponovaném místě 
obličeje prasklo (obr. 15). Na snímcích je vidět, že čepy drží v hloubce hlavy 
na konci vyvrtaných otvorů i v obličejové části velmi dobře, čímž došlo při 
sesychání letokruhů k rozestoupení trhliny na současnou úroveň. 

Horizontálně přičepované dřevo v oblasti nohou je přichyceno třemi původ-
ními masivními čepy. Tento doplněk je původní, denzitní hodnoty dřeva a jeho 
struktura jsou shodné se základním blokem. Je sice poněkud zarážející, že
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Obr. 17 Stav před restaurováním a stav po odstranění sekundární  
výplně a laků. Foto R. Surma

Obr. 18 Obnažený defekt v přední části sochy
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autor použil dřevo orientované takto nezvykle, ale pravděpodobně měl v těch-
to místech problémy s vystupujícími špičkami prstů na nohou Krista, které se 
v této pozici již při řezání mohou snadno odlomit. Je také možné, že autorovi 
zde již primárně blok dřeva pro nohy chyběl (obr. 16). Na první pohled by 
se mohlo zdát, že se jedná o druhotnou úpravu, ale defekty jsou shodné se 
základním blokem a není zde žádný technologický rozdíl včetně zbytků poly-
chromie. Vyhnilé a mravenci vykousané dutiny za horizontálním blokem jsou 
způsobené pro tyto aspekty příznivým nasakováním vody zespodu sochy do 
příčně přeříznutých vláken základního bloku dřeva, kdežto horizontální blok 
byl naopak před nasakováním chráněn a odspodu zůstával více či méně suchý. 
Tato horizontální část je naopak výše popsanými defekty poškozena z důvodu 
přímo dopadající a zasakující vody z dešťů a sněhu z její horní a přední části. 
Voda v horním spoji intenzivně vsakovala odspodu do základního bloku a opět 
jsou zde zaznamenané sádrou zatmelené výše popsané rozsáhlé defekty.

Při restaurování byly pak na základě tohoto průzkumu snímány veškeré 
nevhodné sekundární zásahy včetně sádry, pletiv, kartónů, hřebíků a drátů 
a také byl sejmut tmavě červený lak s obsahem propolisu. Tento propolis na 
sochu nanesl bývalý majitel (lékárník z Jeseníků) někdy v 80. letech a mohl 
zde tehdy zafungovat jako desinfekční prostředek, jelikož propolis tyto účin-
ky má a pro lékárníka byl tento materiál zřejmě dostupný. Teprve v této fázi 
bylo možné vidět obnaženou dutinu v celém jejím reálném rozsahu a vzhledu 
skutečně připomínajícím poměrně velké termitiště (obr. 17). Podobný vzhled 
se ukázal i na spodní horizontálně doplněné části s chybějícími chodidly Kris-
ta (obr. 18).

Závěr

Nedestruktivní průzkum Trůnícího Krista na CT-tomografu ukázal, že je 
možné velice přesně ještě před restaurováním posoudit veškeré skryté 
defekty a stav tohoto díla, a přinesl poměrně bohaté informace i o samotné 
technologii zhotovení díla řezbářem patrně kolem roku 1600.
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Statické zajištění historických budov 

Josef Hrabec

Obnova historických budov a záchrana jejich umělecké a umělecko-řemeslné vý-
zdoby je to, co spojuje činnost architektů a restaurátorů. Péče o kulturní dědictví je 
činnost společensky skutečně významná, záslužná a odborně velmi náročná. Aby 
dosáhla požadovaných výsledků, musí být splněna řada podmínek, například odpo-
vídající legislativní rámec, společenská objednávka, dostatečné financování, a nemé-
ně důležitá je i výchova a zapojení vzdělaných odborníků, kteří ji budou realizovat.

Historické stavby jsou většinou kulturními nemovitými památkami, jež mají za 
sebou často několik staletí existence. V naprosté většině trpí poruchou své hmotné 
podstaty, způsobenou zejména:

• stárnutím a únavou materiálu
Jde o přirozený proces způsobený plynutím času. Dochází ke změnám struk-

tury materiálu, které se projevují jeho křehnutím, ztrátou pružnosti a houžev-
natosti. Únava materiálu, v našem případě zejména zdiva, se projevuje při 
dynamickém namáhání (s proměnnými hodnotami) – dopravou, houpáním zvo-
nů, beraněním pilot a štětovnic, provozem lomů, nadzvukovými třesky apod.

• účinky prostředí (vlhkost, změny teplot)
Zdrojem problémů je voda srážková, voda vzlínající z podzákladí a zkonden-

zované vodní páry. Srážková voda, a podobně i voda vzlínající, je díky znečiště-
nému ovzduší směsí slabých kyselin působících na vápno ve zdivu a omítkách.

Důsledkem změn teplot dochází ke změnám délky a objemu konstrukcí, 
z čehož plyne nutnost jejich dilatace, jinak by vznikaly trhliny.

Nízké teploty a mráz způsobují zkracování délek konstrukcí, ale za přítom-
nosti vody dochází ke zvětšování jejich objemu a k vzniku trhlin. Voda při 
mrznutí zvětšuje objem cca o 10% a vyvozuje tlak 130 Mpa, takže dokáže 
nadzvednout a potrhat obvodové nosné zdivo i velkých a hmotných staveb.

• změnami základových poměrů
Tyto změny bývají způsobeny určitým pohybem půdy, např. v důsledku 

poddolování, posuvu po zvodnělých vrstvách, dodatečného zatížení při stla-
čitelném podloží (přístavby), promrzání a vysychání podzákladí

• překročením meze pevnosti materiálů
• vlivem zatížení
• nesprávným užíváním budovy
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Pokud se stavba využívá k jinému účelu, než byla původně postavena, 
dochází zejména k přetěžování nosných konstrukcí, například vkládáním mok-
rých provozů, dodatečnému vkládání zdroje dynamického namáhání (strojů).

• nevhodnými konstrukčními zásahy
Jedná se o uzavírání provlhlých stěn neprodyšnými nátěry či omítkami, 

instalaci tepelné izolace na vnitřním povrchu stěn (vlhkost kondenzuje uvnitř 
konstrukce), bourání otvorů v nosných zdech, stavění těžkých příček na dře-
věných stropech, bodové zatěžování kleneb apod. 

• živelnými pohromami (povodně, požáry a jiné)
Obvykle se jedná o kombinaci těchto příčin a poruch. 
Hovoříme-li o statickém zajištění stavby, máme zpravidla na mysli ošetření 

těchto základních konstrukcí:
— základů
— svislých a vodorovných nosných konstrukcí
— kleneb
— krovů

 
V tomto příspěvku se budeme zabývat statickým zajištěním svislých nos-

ných konstrukcí a kleneb, jejichž povrch bývá často opatřen cennou umělec-
kou výzdobou. Pozornost zaměříme na poruchy způsobené přetížením kle-
neb a pohybem nosných stěn, a možnostmi jejich sanace. 

Nosné zdi a klenby jsou spolupůsobící konstrukce, takže statická porucha 
jedné může vyvolat poškození druhé, k čemuž zpravidla dochází. 

 
Obr. 1 Možnosti poruch klenby způsobené přetížením  
nebo pohybem podpor (archiv autora)
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Jestliže se tlakem zeminy nebo pohybem podloží vychýlí či poklesne podpora, dochá-
zí zpravidla k popraskání klenby. Nedostatečně zachycené horizontální tlaky, kterými 
zatížená klenba působí na podpory, mohou zase vést k vychýlení podpor. Výsledkem je 
potom klenba pokrytá množstvím tahových, tlakových či smykových trhlin.

Obr. 2 Klenba s tahovými trhlinami (foto Zdena Vojtíšková, kostel Nejsvětější Trojice 
v Zahořanech)

Proti působení vodorovných sil byly klenby spínány pomocí kovaných táhel nebo tyčí 
s možností rektifikace, bez předpínání. Táhlo či tyč byly podle potřeby umisťovány do 
interiéru k patě klenby nebo nad klenbou. Viditelné části – závlače či kotevní desky 
– byly často s ohledem na druh stavby řešeny na určité umělecko-řemeslné úrovni. 
 

Obr. 3 Historická podoba spínání kleneb  
(nakladatelství Grada: Zednictví)
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Současné způsoby spínání kleneb jsou účinnější, protože vnášejí do spí-
nacích lan předpětí. Jsou však technologicky náročnější a vyžadují dramatič-
tější zásahy do povrchu stavby – hloubení sklípků pro kotevní desky, sekání 
drážek, vrtání otvorů pro lana apod.

 
Obr. 4 Hydraulická předpínací hlavice na kotevní desce osazené v hlubokém sklípku 
narušujícím profilovanou římsu (foto Zamazal ml. a spol. s.r.o., zámecká loggie Vyškov)

Donedávna často používaným způsobem sanace kleneb byla tzv. rubová sko-
řepina, tj. 5–8 cm silná železobetonová skořepina, nabetonovaná na rubovou 
stranu poškozené klenby. Povrch sanované klenby byl očištěn, spáry mezi cihlami 
vyškrabány a zbaveny prachu. Prostřednictvím kotev, zainjektovaných do cihel 
klenby, byla na povrch připevněna armovací síť a zastříkána betonovou směsí.

Zpočátku byly rubové skořepiny hodnoceny pozitivně, protože byly účin-
né a nebyly viditelné. Jedná se však o nevratný zásah do substance stavby 
s dopadem na její autenticitu. Kromě toho železobeton způsobuje změny 
v prostupu vlhkosti klenbou, v důsledku čehož mohlo docházet k poškozování 
vnitřních povrchů (a výzdoby) kleneb.
 

 
Obr. 5 Armatura budoucí rubové skořepiny (foto Sanol, spol. s.r.o., Evropský dům, Králíky)
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Dalším soudobým způsobem sanace kleneb je vkládání tzv. helikální výz-
tuže. Jedná se o ocelové pruty s výrazně šroubovicovým povrchem, které se 
vkládají do vyfrézovaných drážek na líci klenby. Mohou se jimi také sešívat 
trhliny v klenbě. Tento způsob sanace je účinný a nepředstavuje výrazný 
zásah do organismu stavby. Nelze jej však používat na konstrukce se zdo-
beným povrchem.

Obr. 6 Líc klenby výrazně poznamenaný helikální výztuží  
(foto Sanol, spol. s.r.o., zámek Dobromilice)

Z uvedených příkladů je zřejmé, že statické zajišťování historických sta-
veb často znamená významný zásah do jejich hmotné podstaty, především 
vložením moderních konstrukčních prvků a stavebních hmot. To se většinou 
neobejde bez narušení již tak poničených povrchů, které jsou často zdo-
beny nebo jsou cenné obecně již jen pro svoji historickou a dokumentární 
hodnotu. „Rány“ způsobené zajišťováním je potřeba odpovídajícím způso-
bem zapravit, povrchové úpravy provést tak, aby byly naplněny požadavky 
památkové péče. 

Proces statického zajištění stavby se tak může významným způsobem 
dotknout autenticity především hmotné podstaty památky. Koncepci a rozsah 
zajištění, druh a množství použitých nových materiálů stejně jako množství 
vybouraných konstrukcí je nutné pečlivě zvažovat. Všichni účastníci obnovy, 
zejména trojice projektant (architekt, statik) – prováděcí firma – restaurátor, 
by tedy měli mít odpovídající vzdělání a praktické zkušenosti s historickými 
stavbami. V případě památek s uměleckou a umělecko – řemeslnou výzdo-
bou naléhavě vystupuje do popředí potřeba těsné a bezkonfliktní spolupráce 
architekta a restaurátora ve fázi tvorby konceptu obnovy (rozsah a způsob 
zásahu), vlastního projektu (volba technologií, materiálů a zejména časo-
vých posloupností) i vlastního provádění. 
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Zatímco restaurátorství je licencovaná činnost, nároky na vzdělání archi-
tekta působícího při obnově památek nejsou legislativně podchyceny, není 
definována speciální nástavba běžného vzdělání, z čehož pak v praxi ply-
ne řada problémů. Málokterý architekt se specializuje, ale naopak v dneš-
ním tržním prostředí přijímá jakoukoliv zakázku včetně historických staveb, 
s nimiž nemá dosud zkušenosti. Navíc jsou mnozí architekti, jak oprávněně 
tvrdí památkáři, v kontaktu s památkami příliš ambiciózní, chybí jim empatie 
a pokora vůči dílu předchůdců, ale také ochota podřídit se „diktátu“ orgánů 
památkové péče a znalost odlišností mezi projektováním na „zelené louce“ 
a v památkovém prostředí. 

Je potěšitelné, že Národní památkový ústav ve spolupráci s Českou komo-
rou architektů vypracoval metodiku předprojektové přípravy, ve které jsou 
tyto problémy – včetně nutnosti partnerské součinnosti architekta a restau-
rátora – dostatečně rozebrány a zdůrazněny. 1

1.  Václav Girsa, Josef Holeček, Pavel Jernie, Dagmar Michoinová, Předprojektová příprava a projektová 
dokumentace v procesu péče o stavební památky, příloha ZPP, r. 64, Praha 2004

Použitá literatura

1. Josef Kos, Rekonstrukce pozemních staveb, Cerm s.r.o. Brno 1999
2. Jiří Škabrada, Konstrukce historických staveb, Argo, Praha 2003
3. Jaroslav Kohout, Antonín Tobek, Zednictví, tradice z pohledu dneška, Grada, Praha 1998
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Problematika statického zajišťování  
historických staveb

Petr Daniel

Téma lze uvést zkrácenou citací z normy ČSN ISO 13822 Zásady navrho-
vání konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí. Ta uvádí v části 8 Hod-
nocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti následující:

„8. 1 Hodnocení bezpečnosti
Konstrukce navržené a provedené podle dříve platných norem atd., lze 

považovat za bezpečné … za předpokladu, že
– pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení 

nebo degradace
– se posoudí konstrukční systém včetně kritických detailů…
– konstrukce vykazuje uspokojivé chování v průběhu dostatečně dlouhého 

časového období atd.
8.2 Hodnocení provozuschopnosti
Konstrukce navržené a provedené … na základě dobrých stavebních zkušeností 

se mohou považovat za provozuschopné pro budoucí použití za předpokladu, že
– v průběhu dostatečně dlouhého časového období konstrukce vykazuje 

uspokojivé chování…
– očekávaný proces degradace, stanovený s přihlédnutím k současnému 

stavu a plánované údržbě, neohrožuje trvanlivost konstrukce.“
Tolik citace z normy, k níž uvedu příklad z praxe:

 
Obr. 1 Stodola Líšeňský Dvůr
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Na obrázku vidíme krov stodoly v areálu Líšeňského dvora. Je celkově 
poddimenzovaný, spoje uhnilé a zavětrování v podélném směru nedostateč-
né s důsledkem naklonění. Vzhledem k uvažovanému komerčnímu využití je 
tedy z hlediska bezpečnosti nevyhovující a musí se vyměnit.

Obr. 2 Tramvajová zastávka

Půvabná funkcionalistická stavba tramvajové zastávky v Brně. Kromě vidi-
telného průhybu poměrně odvážné konzoly je jinak konstrukce stabilizovaná, 
a nebude-li nijak přitěžována, je rozhodně bezpečná a dále provozuschopná.

Při prohlídkách historických objektů se zpravidla setkáváme s různými po-
ruchami. Ty se rozdělují na závady, které pouze zhoršují vzhled bez jakého-
koliv dopadu na bezpečnost, dále pak nevýznamné poruchy, které se již 
více projevují na vzhledu konstrukcí, ale jejich dopad na bezpečnost je mini-
mální, významné poruchy, u nichž dochází k podstatnému snížení bezpeč-
nosti objektu nebo jeho části s možným dopadem na životnost stavby, a na-
konec poruchy havarijní, které vážně ohrožují bezpečnost konstrukcí i lidí. 

Podle zjištěných poruch a záměru investora je třeba provést nutné prů-
zkumy, jako je inženýrsko-geologický průzkum, pevnostní průzkumy mate-
riálů, průzkum korozní či mykologický a další podle potřeby. Po průzkumech 
a seznámení se s jejich výsledky nastupuje fáze rozhodovací, což je zásadní 
moment, kdy je třeba jednoznačně odlišit příčinu a důsledky poruch stavby. 
Nelze totiž spolehlivě odstraňovat poruchy od sedání například spínáním bez 
zajištění základů a podobně. 

Je třeba si však uvědomit, že statické zajišťování historických budov není 
mnohdy zcela exaktní vědou, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale často 
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jde spíš o filozofii přístupu k historickým konstrukcím a, jak uvádí i citova-
ná norma, o uspokojivé chování konstrukcí v dlouhém časovém horizontu. 
Zatímco u nové konstrukce si zvolíte výpočtový model a správně ho zatížíte 
všemi možnými stavy, nadimenzujete, a konstrukce pak podle toho funguje, 
u historických konstrukcí to tak vždy neplatí. Není například snadné správ-
ně zhodnotit stav zdiva, protože se jedná o nehomogenní materiál s výplní 
z malty. Zatímco při návrhu nového zdiva předepíšete pevnost cihel a malty 
a dál se o nic nemusíte starat, chyba v zatřídění stávajícího zdiva může vést 
k chybnému rozhodnutí o nutné sanaci. Stará norma ČSN 73 1101 Navrhová-
ní zděných konstrukcí uvádí výpočtovou pevnost zdiva z cihel CP10 na maltu 
M0 Rd = 0,6 MPa, zatímco CP15 s maltou M4 má tuto hodnotu dvojnásob-
nou! Vytvoření přesného výpočtového modelu u historického objektu tedy 
není vůbec jednoduché. Jen částečná znalost materiálů a vlastností podloží 
s uplatňováním špatného modelu pak může vést k nesmyslným závěrům. 
Proto je třeba řídit se touto zásadou: správně vyhodnotit a zatřídit poru-
chy, odhadnout stávající stav napjatosti a následně se rozhodnout pro 
míru nutných zásahů. Přitom je důležité, jak je zmíněno výše, rozlišit 
příčinu a důsledek, a doplňované konstrukce pak dimenzovat podle 
platných norem na namáhání dle výpočtového modelu. 

Pro názornost jsou uvedeny zajímavé případy z autorovy praxe:

Obr. 3 Kostel Zábrdovice
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1. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích

Jedná se o jedno z nejstarších osídlených míst na území Brna, kostel je spo-
jován se vznikem premonstrátského opatství roku 1209. Středověká po doba 
byla zcela změněna projektem italského architekta Giovanniho Pietra Tencally, 
stavba z let 1661–69 tak jen navazovala na původní půdorysný rozvrh.

Půdorys lodi je 21,6 x 12 m, půdorys kněžiště je 16,8 x 9,8 m. Výška 
lodi je 17,6 m po klenbu, po obou stranách vstupu jsou dvě čtvercové 
věže půdorysných rozměrů cca 6,5 x 6,5 m a celkové výšky cca 28,8 m po 
korunní římsu. Stavba dlouhodobě vykazovala výrazné poruchy – v nále-
zové zprávě archeologického průzkumu uvádí autor pan Merta ze společ-
nosti ARCHAIA Brno „Zatímco loď založená na dostatečně stabilní substruk-
ci staršího kostela je v podstatě nehnutá, západní průčelí s dvojicí věží 
založené v náplavách Svitavy na dřevěné konstrukci se v důsledku změny 
vodního režimu způsobeném regulací řeky ve 40. letech 19. století začalo 
mírně naklánět k západu.“

V letech 2002–6 bylo prováděno deset etap měření svislých pohybů 
pomocí metody přesné nivelace, projekt byl zpracováván v roce 2004 
a k dispozici jsme měli šest měření. Byl zpracován inženýrsko-geologic-
ký průzkum, sonda v kostele našla založení lodi na starších základech. 
U věží bylo ověřeno založení na dřevěných pilotech s roznášecími prahy. 
Geologický profil je dán říční nivou řeky Svitavy a je tvořen navážkami, 
jílovitou hlínou, hlinitým pískem a hlinitopísčitým štěrkem, pod kterým je 
již jíl neogenního stáří. 

Podle těchto podkladů jsme se rozhodli k sanaci základů jen v oblasti 
věží a přilehlé části lodi, která byla věžemi strhávána. Věže díky své výšce 
vyvozují zhruba dvojnásobné namáhání v základové spáře a jev sedání při-
lehlé části lodi je dosti častý. Dali jsme i na doporučení znalce doc. Mencla, 
který ve svém vyjádření k opravě uvádí „je tedy vážnou otázkou, zda do 
konzolidovaných základových poměrů vstoupit s rekonstrukční technolo-
gií“. To je ovšem vážnou otázkou velice často. Když uvážíte, že napětí pod 
obvodovou zdí lodi vychází kolem 300 kPa a geolog uvede pro tuto zákla-
dovou půdu hodnotu tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 105 kPa, tak se 
o míře konzolidace podzákladí lze jen dohadovat. Průzkumy nelze provést 
v podrobnostech skenování dřevěné sochy v CT, rovněž otázka ekonomická 
hraje nezanedbatelnou roli. Měřící body v celém presbyteriu i okolí ukazo-
valy opravdu konzolidovanou situaci bez sedání, taková konzolidace při-
tom probíhá dlouhodobě za současného sedání objektu – viz přiložené foto 
u obvodové zdi, kde byl naměřen na dvoumetrové lati pokles podlahy až 
o 100 mm! 
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Obr. 4 Konsolidace základů

Sanace základů byla provedena pomocí mikropilot 89/10 mm s injektáží 
po celé délce 8,0 m. 

Obr. 5 Sanace základů
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Po dokončení prací na statickém zajištění proběhly ještě další čtyři etapy 
měření pohybů. Sedmá etapa měření proběhla v prosinci roku 2004, těsně 
po ukončení prací na statickém zajištění a ukázala na rapidní nárůst poklesů 
v rozsahu do 4 mm. Toto zjištění, jakkoliv předpokládané, bylo zneklidňující. 
Technicky vzato je tato skutečnost logická a je dána technologií při podchy-
cování, kdy se do podzákladí dostává voda při vrtání, cementové zálivce 
mikropiloty i při vlastní injektáži kořene. Naštěstí další etapy měření již pro-
kázaly rychlou stabilizaci. Ve zprávě k desáté etapě měření uvádí doc. Weigel 
„následující tři etapy (8. až 10.) prokázaly efektivnost statického zajištění, 
neboť došlo prakticky u všech zabezpečovaných bodů k jejich stabilitě“.

Obr. 6 Měřící body

Obr. 7 Bod v presbytáři
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Obr. 8 Bod na věži

Kromě zajištění základů bylo navrženo i sepnutí horní stavby pomocí před-
pínaných lan, vedených ve dvou výškových úrovních a doplněné ještě příč-
nými železobetonovými žebry. 

Obr. 9 Příčný řez kostelem 
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Příčná žebra přes klenbu lodi navrhuji u takto porušených kleneb dost 
často, neboť při spřažení zdiva s betonovým prvkem dojde k výraznému 
ztužení, klenba jak známo není schopna přenášet tah, ten převezme výztuž 
v betonovém prvku a spřažení je zajištěno pomocí vlepovaných kotviček 
do zdiva a hloubkovým odspárováním zdiva před betonáží. Když srovnáte 
ohybovou tuhost dvou průřezů š. např. 2 m – totiž samotného zdiva tl. 300 
mm a zdiva zesíleného žebrem z betonu B25 o rozměrech š. 300 a v. 200 
mm, pak dostanete možná překvapivý poměr cca 10x větší ohybové tuhosti 
zesíleného profilu. 

Obr. 10 Zesílení klenby železobetonovým žebrem

Zachycování vodorovných účinků kleneb se zpravidla dělalo pomocí kom-
binace dubových trámů (někdy i s věšadlem) s kovovými táhly a klínovými 
zámky. K systému je možné mít výhrady, je to však způsob v době vzniku 
nejlepší možný. Na kostele sv. Jiljí v Jaroslavicích jsme našli porušené klen-
by zajištěné prostým trámem se šikmými táhly, přičemž průhyb trámu činil 
220 mm! V nadezdívce pod trámem jsou patrné trhliny od změny tvaru. 
Táhlo by se teoreticky mělo vysunout vodorovným směrem o cca 50 mm, 
odklon zdiva však nebyl pozorován. Dokládá to pružné chování celé sousta-
vy, kde exaktní vyšetřování výpočtovým modelem není možné nebo může 
dát nepřesné výsledky. 
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Obr. 11 Kostel sv. Jiljí

Ještě je třeba zmínit vliv teplotních dilatací. Délka kostela činí cca 50 m, 
což je více než dnes dovolují normy. Výpočtem vychází teplotní změna dél-
kového rozměru kolem 10 mm, což bude mít vždy za následek minimálně 
rozvoj vlasových trhlin.

2. Hradební bastion v Brně na ulici Benešova

V rámci sanace podzemí a průzkumů byl zachycen zbytek hradebního bas-
tionu městského opevnění. 

Dnes je přístupný jen vstupní šachtou z nástupního ostrůvku tramvaje 
u paláce Morava. Jedná se o chodby s naslouchacími výklenky, které sloužily 
k odhalení kopacích prací nepřítele. Ze statického hlediska se jedná o zdě-
nou klenutou chodbu v hloubce 5 m pod ulicí, která přiléhá jednostranně 
k mohutné hradební zdi. Nadloží pojížděné auty i tramvají a k tomu ještě 
nevstřícný investor, který odmítal jakýkoliv dodatečný průzkum, nedávali 
dosti volného prostoru na rozhodování. Zdivo bylo relativně neporušené, 
někdy se však otevírala spára v klenbě v místě, které korespondovalo s jed-
nostranným zemním tlakem. 
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Obr. 12 Mapa Brna z r. 1749 s vyznačením bastionu

Obr. 13 Trhliny v klenbě 



Nosný systém byl doplněn jenom v porušené části o železobetonová žebra 
s roznášecím prahem pod podlahou sklepa. Žebra jsou v osových vzdálenostech 
2,0 m, což představuje jakýsi kompromis, zdivo mezi žebry na ohyb nevyho-
vuje, když by se však exaktně trvalo na celkovém obetonování profilu, zničila 
by se celá historická hodnota nálezu. Kromě toho je faktem i to, že při zatížení 
zemním tlakem by neměla vyhovět celé konstrukce chodby! 

Obr. 14 Příčný řez

K tomuto systému zajištění byl dohodnut systém pravidelného měření pří-
padných pohybů. 
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 Obr. 15 CCCCCCCCCCCCCCCCCChodba se zajištěním                      Obr. 16 Chodba bez zajištěn



3. Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Památník Tomáše Bati ve Zlíně byl postaven podle projektu architekta 
Františka Lydie Gahury v roce 1933 k prvnímu výročí tragické smrti Tomáše 
Bati. Podle autora měla být velkou vitrínou z betonu, skla a oceli. Stavba 
probíhala od března 1933 a v červenci se již slavnostně otvírala.

 Obr. 17 CDobové foto památníku po otevření

Konstrukce je tvořena skeletem ze sítí sloupů v rastru 6,15 x 6,15 m s kru-
hovým průřezem Ø 500 mm. Stropy jsou výšky 500 mm s příčnými průvlaky 
a žebírky, která nesou stropní desku tl. 60 mm. 

 Obr. 18 CPůdorys 2. NP



Průzkum vyloučil použití hlinitanových cementů, které Baťa občas použí-
val, pokud se stavbou spěchal. Tento cement byl sice dražší, ale vyznaču-
je se rychlejším nárůstem pevnosti. Jak se zjistilo mnohem později, časem 
mění svou krystalickou mřížku a to vede k jeho úplnému rozpadu. Po havárii 
výrobní haly v továrně Mesit v Uherském Hradišti v roce 1984 se tomuto 
problému začala věnovat pozornost. 

Co se týče vlastního skeletu, byl podrobně prozkoumán a zjistil se velmi 
dobrý stav. K dispozici byl i původní statický výpočet, zřejmě pro rychlost 
byly např. sloupy dimenzovány na polovině jedné strany výpočtu. 

 Obr. 19 CPodélný řez

Tento příklad uvádím spíše z jiného důvodu. Investor měl v zadání striktní 
požadavek na posouzení objektu podle současně platných norem. Nosná kon-
strukce vyhovuje provozu za předpokladu uvažovaného nahodilého zatížení qk 
= 3,0 kN/m2 se součinitelem zatížení 1,50. Stejnou hodnotu uváděla stará nor-
ma ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Spolek inženýrů ve Vídni pak 
uváděl v roce 1889 hodnotu 300 kg/m2 pro školy a pro tlačenici lidí hodnotu 
400 kg/m2. Podle současně platné EN 1991-2-1 Zásady navrhování a zatížení 
konstrukcí je užitné zatížení dáno hodnotou qk = 5,0 kN/m2! Zajímavé jsou 
také změny předpisů pro vyztužování prvků, kde některé nevyhovují současné 
normě, např. sloupy přes dvě patra na výšku 9,0 m nevyhověly na vzpěr apod., 
ale právě podle dikce normy uváděné v úvodu lze konstatovat, že konstruk-
ce památníku všechny požadavky splňuje a je ji tedy možno považovat 
za bezpečnou pro další uvažovaný provoz i s prvky, které současnému 
posouzení nevyhovují. Pokud by investor striktně trval na dodržení současně 
platné EN 1991-2, byla by nutná celoplošná sanace skeletu.
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