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Úvod
Kvalitní řemeslně zpracované výrobky vždy byly, jsou a doufejme, že nadále budou nedílnou 
součástí životního stylu. Jsou jedním ze signifikantních znaků slohového vývoje, a  tedy i vý-
znamným dokladem kulturní úrovně společnosti. Řemeslné a uměleckořemeslné artefakty jsou 
neodmyslitelnou součástí muzejních i soukromých sbírek a památkových objektů, jedním z pod-
statných prvků kulturního dědictví. Péče o ně – zahrnující často konzervační i restaurátorské 
zásahy – vyžaduje specialisty příslušného oboru, detailně obeznámené s původním materiálem 
a technologiemi jeho zpracování. Znalosti technologických dovedností a hluboké porozumění 
užitému materiálu, které dodávají ve spojení s výtvarnou invencí řemeslným výrobkům jejich 
jedinečnou a nadčasovou hodnotu, poskytují široké uplatnění jejich další interpretace nejen 
pro odborníky, ale i směrem k veřejnosti.

V současnosti je u nemovitých památek zcela běžně požadovaným standardem zpracování sta-
vebně historického průzkumu před zahájením projekčních a rekonstrukčních prací. Jsou propra-
cované metodiky průzkumů omítek, nástěnných maleb, sochařských a malířských děl. Při práci 
s dalšími výtvarnými nebo uměleckořemeslnými díly je rovněž nezbytné pochopit, jak a z čeho 
daný artefakt vznikal, jakým prošel vývojem, jaký je jeho dnešní stav a v čem tkví jeho hodnota, 
kterou chceme zachovat či alespoň dokumentovat. Před stanovením záměru vlastních konzer- 
vátorských či restaurátorských prací a následné prezentace či interpretace by proto mělo být 
k dispozici co největší množství informací, získaných právě průzkumem. Dnešní míra poznání 
se neomezuje jen na vlastní materiál ale i na techniky a technologie. Využití komplexu všech 
těchto dostupných informací otevírá objektivní cesty k obnově integrovaného celku.

Průzkum musí vždy začít základní prohlídkou včetně dokumentace stavu před jakýmkoliv zása-
hem, kdy vyhodnocujeme dnešní stav a v maximálně možné míře za použití jak vlastního oka, 
tak i speciálních technik mapujeme jednotlivé prvky, stopy minulých zásahů i běžného užívání. 
Vedle toho sledujeme zejména způsoby a technologie zhotovení a snažíme se vystopovat vý-
sledný (byť někdy jen předpokládaný) vzhled. Velmi důležitým vodítkem jsou i veškeré poznat-
ky z minulosti, třebaže můžeme mít pochybnosti o jejich exaktnosti: starší dokumentace – psa-
ná, kresebná, fotografická či filmová – je důležitým zdrojem informací, a i když některé zprávy 
musíme kriticky zhodnotit, je pro nás základem pro srovnávací analýzy. Pramenem poznání jsou 
pro nás proto nejen zprávy o samotném předmětu, ale i třeba obecné příručky a dobové návody. 

Moderní přírodovědné metody nám umožňují provést řadu průzkumů bez odběru vzorků, tedy 
neinvazivními metodami – v opačném případě je vždy na zvážení potřeba odběru vzorku, jeho 
velikost, místo odběru a vlastně i posouzení informační hodnoty vzhledem ke ztrátě integrity 
originálu. Průzkum by nikdy neměl být prováděn nahodile a bez účasti odborného restaurátora, 
který je garantem a budoucím prováděcím restaurátorem pro příslušný artefakt či předmět.

Základní otázky a cíle či premisy průzkumu musí být co nejkonkrétněji zformulovány za účasti 
všech zainteresovaných subjektů – tedy investora (budoucího uživatele), příslušného kuráto-
ra (který zodpovídá za prezentaci, interpretaci i preventivní péči o artefakt) nebo odborného 
specialisty památkové péče a samozřejmě odborného restaurátora (v roli realizátora preven-
tivního či kurativního zásahu na artefaktu). Dnešní restaurování je již interdisciplinárním obo-
rem, kdy na průzkumu i průběhu prací spolupracují specialisté různého zaměření, ale vždy je 
zásadní odborný restaurátor či konzervátor, který dokáže vyhodnotit výsledky průzkumu a po 
konzultacích se všemi specialisty navrhuje vhodný postup. Podmínkou však je, že sám ovládá 
nejen současné, ale i historické techniky a technologie a dokáže je aplikovat. Průzkum je tak 
kombinací esteticko-výtvarných a technicko-technologických poznatků, kdy exaktní data tvoří 
informační základ, k němuž hledáme adekvátní podobnosti, vyhodnocujeme shody materiálů, 
ale rovněž způsob opracování nebo konstrukčního řešení. Navíc musíme vždy předpokládat, 
že průzkum je proveden pouze ve zvoleném místě a že v průběhu prací můžeme dojít v jiných 
částech ke zcela novým a odlišným poznatkům a nálezům. Přesto je nutné určit předem roz-
sah průzkumu a v daném momentě navrhnout další postup, kdy průzkum už přechází do fáze  
restaurátorského-konzervátorského zásahu s ověřováním dosud získaných poznatků.
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Možnosti získání řady poznatků bez invazivního odběru vzorků se v poslední době výrazně roz-
šiřují, přestože jsou cenově poměrně náročné. Je také zřejmé, že pro vyhodnocení určitých typů 
vzorků je třeba mít dostatečnou srovnávací databázi, kterou disponují specializovaná pracoviš-
tě. Některá z nich jsou natolik výlučná, že fungují pouze ve vybraných zahraničních lokalitách, 
stejně tak jako odborníci na určité výjimečné technologie. Mezinárodní spolupráce odborných 
organizací, škol či specializovaných pracovišť je pro dosažení kvalitních výsledků nezbytná, ne-
boť v péči našich kurátorů i restaurátorů se nacházejí artefakty velmi rozmanité provenience. 

Základní průzkum by však měli být schopni zajistit všichni, kteří mají za výše zmiňované arte-
fakty odpovědnost. Konzultace s  dalšími specialisty je odbornou nadstavbou, která zároveň 
zvyšuje hodnotu díla, jehož informační výpověď může být rozhodující pro další uchování i pre-
zentaci.

Průzkum není nikdy samoúčelným úkonem: podmínkou je řádná prezentace získaných infor-
mací včetně adekvátního vyhodnocení. Je poněkud kontraproduktivní, že některé programy 
příspěvků na restaurování se nevztahují na průzkumy a  řada investorů považuje náklady na 
průzkumy za zbytečné nebo nadhodnocené. Společenské povědomí by mělo naopak ocenit, že 
dostatečně kvalitně provedený a vyhodnocený průzkum snižuje náklady na restaurování, a to 
i v budoucnosti, výpovědní hodnota poznatků podmiňuje i následný režim i hodnotu památky či 
artefaktu a je základem pro stanovení dalšího programu preventivní péče. Prostředky vynalo-
žené na průzkum a následnou zprávu jsou velkým vkladem pro udržení našeho kulturního odka-
zu, jsou zdrojem poznání společenskovědních i přírodovědných oborů, ale také základnou pro 
podporu kvality nových výtvarných či uměleckořemeslných artefaktů, které se mohou o tyto 
poznatky opírat, včetně odborné přípravy nových tvůrců a specialistů.
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1 Možnosti a cíle průzkumu
1.1 Základní kritéria průzkumu, shrnutí současného stavu

Možnosti průzkumů předmětů kulturního dědictví se neustále rozšiřují, a v mnohých případech 
proto nemusí být snadné o  koncepci průzkumu kvalifikovaně rozhodovat. Základním krité- 
riem výběru vhodného postupu je zaručení minimálního vstupu do předmětu upřednostněním 
neinvazivních, nejlépe bezkontaktních a  v návaznosti mikroinvazivních metod. Dalším před-
pokladem úspěchu je diferencovaný, tedy vícestupňový mezioborový přístup, který nejenže 
zásadním způsobem podporuje dostatečnou šetrnost k památce, ale zefektivňuje také výsledky 
průzkumu a zkvalitňuje jejich interpretaci. Efektivitu průzkumu lze do značné míry dále pod-
pořit včasným ujasněním jeho záměru, včetně cílů a  požadovaných výstupů. Až na základě 
důsledně plánovaného, profesionálně vedeného a nanejvýš šetrného průzkumu zahrnujícího 
mezioborovou diskusi je posléze možné zodpovědně stanovit optimální koncepci restaurátor-
ského-konzervátorského zásahu a preventivní konzervace.

Podle hlavních zúčastněných oborů lze průzkumy památek dělit na restaurátorské, přírodo-
vědné a  humanitní.1 Na tomto místě je zapotřebí připomenout, že oblasti humanitních, pří-
padně společenských disciplín, včetně umělecko-historického průzkumu, nejsou předmětem 
předkládaného textu. V klasickém pojetí je potom restaurátorský průzkum založen především 
na vizuálním posouzení díla a využití základních neinvazivních zobrazovacích metod doplně-
ných sondážním průzkumem. Postupy přírodovědného bádání se v minulosti naopak opíraly ze-
jména o invazivní průzkumy odebraných vzorků pomocí chemických testů a instrumentálních 
analytických metod. V posledních desetiletích došlo k prudkému vývoji přístrojové techniky 
a umožnění zpracování velkého množství dat, což přineslo rapidní rozšíření možností průzkumů 
v mnoha směrech. Nejprve byla rozvíjena mobilita přírodovědného průzkumu, která dospěla do 
dnešního stavu, kdy je možné mnohé základní, ale také specializované laboratorní analytické 
metody využít neinvazně, tedy bez nutnosti odběru vzorku in situ. Se zavedením moderních 
skenovacích technik bylo dále umožněno provádět plošné analýzy v makroměřítku a získat tak 
materiálové složení v obrazovém výstupu vázaném na podobu či tvar studovaného předmě-
tu nebo malby apod. Na druhou stranu mohou současné pokročilé techniky multispektrálního 
a především hyperspektrálního zobrazování již poskytnout kromě obrazu také přesnou informa-
ci o složení vybrané části díla. Z uvedených skutečností vyplývá, že se restaurátorský průzkum 
stále více prolíná s průzkumem přírodovědným a tradiční dělení ztrácí na jednoznačnosti. S dy-
namickým rozvojem neinvazivních instrumentálních metod navíc nabývají stále více na význa-
mu i smysluplnosti čistě badatelské cíle průzkumu, které nejsou vázány pouze na fyzickou péči 
o zkoumané dílo a mohou například zahrnovat umělecko-historické aspekty.2

Obr. 1 Dokumentace dřevěného kabinetu a detailní snímek víka s rentgen-fluorescenční (makro-XRF) mapou rtuti 
(Hg, bílá), olova a vápníku (Pb/červená, Ca/modrá). Neinvazivním způsobem byla pomocí makro-XRF prokázána 
starší malba s odlišným motivem, kterou nebylo možné vizuálně zaznamenat.3 Na základě prvkových map olova  
a vápníku byly odhaleny starší opravné zásahy v podobě retuší a tmelů. 

1 Přírodovědný průzkum může být například podle cílů a použitých metod nazýván chemicko-technologickým, materiálovým, diagnos-
tickým nebo laboratorním atd.

2 HRADILOVÁ, HRADIL, 2015, s. 21–22, s. 157–158; MAZZEO ed., 2016, s. 42–43.
3 BURGIO, 2018; Victoria and Albert Museum, London, [online], 2019, [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z:  https://www.vam.ac.uk/blog/

caring-for-our-collections/the-discovery-of-mercury-white-on-a-barniz-de-pasto-cabinet.
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1.2 Cíle průzkumu

Úlohou průzkumu je shromáždit informace o způsobu zhotovení a původu předmětu, jeho vý-
znamu, historickém vývoji a originálním nebo dřívějším vzhledu, dále o současném stavu, ma-
teriálové podstatě a formách, příčinách i rozsahu poškození. Dalšími oblastmi průzkumu jsou 
podmínky uložení díla, respektive faktory související s preventivní péčí, ale také restaurátor-
ské-konzervátorské techniky, postupy a materiály. Základní a dílčí cíle nebo zjišťované charak-
teristiky průzkumu bývají následující:

1. Podmínky uložení – prostředí, preventivní konzervace

monitoring teploty, relativní vlhkosti vzduchu a  osvitu v  krátkodobém nebo dlouhodobém 
časovém intervalu, typ a koncentrace polutantů, druh a rozsah znečištění, otřesy, kontakt s vlh-
kými materiály, možnost kondenzace vody, kontrola a prevence biologického napadení atd.

2. Celkový stav, materiálová podstata, poškození a změny

- základní konstrukce a části, funkčnost, podpůrné konstrukce a prvky, stavba, vnitřní uspo-
řádání 

- materiály a technologie zhotovení předmětu, případně pozdějších zásahů a úprav, struktura

- přítomnost a rozsah povrchových úprav, polychromií, maleb či jiného výtvarného zpracování

- druhotné zásahy, doplňky, chybějící části

- druh, rozsah, příčiny, případně mechanismy poškození, specifické typy poškození, celková 
stabilita

- biologické napadení, jeho projevy, rozsah, důsledky a aktivita biologických činitelů

- monitoring stavu, případně poškození, podstata degradačních procesů.

3. Specifické charakteristiky související s povrchovými úpravami, polychromií, malbou

- rozsah původních (starších) úprav, polychromií a maleb, jednotlivých etap a druhotných 
zásahů 

- stratigrafie a historický vývoj vrstev, počet, typ vrstev, rozlišení původních a druhotných 
úprav

- charakter a materiálová podstata vrstev a jejich komponent – pojiv, pigmentů, barviv a plniv

- technika, technologie, původní barevnost předmětu nebo vrstvy

- stav povrchových úprav, typ a rozsah poškození, například ztráta adheze (odlupování), ko-
heze (sprašování), praskání, deformace, zvrásnění, ztráta pružnosti (křehnutí)

- vizuální změny – změna barevnosti a  odstínu, odbarvení pigmentů, žloutnutí, tmavnutí, 
prohloubení opacity barevných vrstev, změna morfologie povrchu, ztráta lesku, pokrytí ne-
čistotami.

4. Datace, provenience, autorství

 - pro získání co nejobjektivnějších informací ke specifikaci výše uvedených veličin je mimo 
jiné nezbytné srovnávat výsledky průzkumů s dostupnými archivními prameny a srovnávací 
ikonografií.

5. Materiály a postupy restaurování-konzervace

- předchozí restaurátorské-konzervátorské zásahy, jejich rozsah, stav, vlastnosti a materiály

- hodnocení a výběr vhodných materiálů a technologií, posouzení a kontrola provedeného 
zákroku

- posouzení a optimalizace ekonomické a časové náročnosti.
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1.3 Dělení metod průzkumu

Průzkumy památek a tedy také metody průzkumu lze posuzovat a klasifikovat z různých hledi-
sek. Zásadním kritériem výběru je invazivnost, která vystihuje změnu a narušení studovaného 
předmětu, respektive míru zásahu do jeho integrity, použitím dané metody průzkumu. Při nein-
vazivním průzkumu nedochází ke změně předmětu nebo ztrátě jeho hmoty, neinvazivní meto-
dy tedy nevyžadují odběr vzorku. Neinvazivní průzkum je nutné realizovat přímo na předmětu 
nebo jeho části. Invazivní průzkum bývá založen na odběru vzorků, případně změně či narušení 
části předmětu většinou doprovázeného odběrem jeho hmoty.4 Pokud je změna studovaného 
předmětu nepostřehnutelná a velikost vzorku minimální, potom je průzkum označován za mi-
kroinvazivní. Při mikroinvazivním průzkumu tedy dochází k zanedbatelnému zásahu a odběru 
vzorků mikroskopické velikosti.

Metody průzkumu se mohou podle principu a druhu získaných informací rozdělovat na zob-
razovací, analytické, případně diagnostické a další. Zobrazovací metody průzkumu umožňují 
studovaný předmět, ale také odebraný vzorek, zhodnotit vizuálně. Jak již název napovídá, jejich 
výstupem je obraz. Neinvazivní zobrazovací metody jsou doménou restaurátorského průzku-
mu. Analytické metody poskytují informace o složení, a to z hlediska druhu (kvalita, kvalitativ-
ní analýza) nebo množství (koncentrace, kvantita, kvantitativní analýza). Podstatou analytic-
kých metod bývá fyzikální a chemická analýza.5 Neinvazivní a invazivní analytické metody jsou 
charakteristickou součástí přírodovědných průzkumů. Diagnostické metody většinou přinášejí 
poznatky o  stavu předmětů a  použitých materiálů, bývají založené na zjišťování fyzikálních 
a mechanických veličin.6 

Při výběru metod průzkumu, jejich kombinací i sledu je účelné si uvědomit, které z analytických 
metod poskytují prvkovou nebo molekulovou analýzu. Prvkovou analýzou se určuje prvko-
vé zastoupení, na jehož základě je kombinací s dalšími údaji následně možné odvodit složení 
převážně anorganických materiálů.7 Metodami molekulové analýzy lze v optimálních přípa-
dech identifikovat organické i anorganické látky přímo, tedy pouze na základě samotné analýzy 
a získaného výstupu.

Obr. 2 Vibrační spektra zelených pigmentů měděnky (verdigris, Cu(CH3COO)2.3Cu(OH)2.2H2O) a malachitu (malachi-
te, CuCO3.Cu(OH)2) získaná metodou molekulové analýzy – infračervenou spektroskopií (FTIR). Na základě spekter 
lze pigmenty rozlišit, zatímco z prvkového složení nikoliv, protože je stejné – oba zelené pigmenty obsahují prvky 
měď, uhlík, kyslík a vodík (Cu, C, O, H).8

Dalším základním poznatkem, který se uplatňuje při plánování analytických průzkumů, je vhod-
nost metody k určení anorganických látek anebo k identifikaci organických materiálů. Orga-
nická analýza bývá v určitém smyslu složitější než identifikace anorganických látek.9 Kompli-

4 JANSSENS, 2004, s. 2; VANDENABEELE, 2016.
5 ZÁRUBA et al., 2016, s. 10.
6 Toto vymezení pojmu je zjednodušené, respektive zúžené pro účely textu a kvůli jeho přehlednosti. V obecné rovině může diagnosti-

ka zahrnovat také zobrazovací a analytické metody. Často se vztahuje k průzkumu staveb a architektonických prvků.
7 Prvkovou analýzou zpravidla není možné bez dalších informací identifikovat různé látky stejného prvkového složení.
8 Database of ATR-FT-IR spektra of various materials [online], [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: http://lisa.chem.ut.ee/IR_spectra/paint/

pigments/ 
9 KOPECKÁ, NEJEDLÝ, 2001, s. 33.
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kovanost organické analýzy je podmíněna především velkým množstvím různorodých variant 
organických látek a směsí nebo jejich chemickou podobností, například obdobným prvkovým 
složením a typem vazeb. Případně může být podpořena dalšími fenomény, mezi které například 
patří kontaminace druhotnými organickými látkami nebo vznik a migrace degradačních pro-
duktů organické podstaty.

Jak bylo uvedeno, v  současnosti existuje nepřeberné množství průzkumových technik. Kvůli 
snadnější orientaci v dané problematice nejsou všechny metody průzkumu, ani jejich další po-
drobná odborná klasifikace10 v předkládaném textu uváděny. Výběr, šíře popisu a do jisté míry 
také řazení jednotlivých metod se většinou odvíjí od jejich praktického uplatnění při průzku-
mech předmětů kulturního dědictví.

1.3.1 Neinvazivní průzkum a současná praxe

Neinvazivní průzkum může být realizován v místě, kde se předmět nachází (in situ), což vyža-
duje dopravení potřebné instrumentální techniky ke studovanému předmětu. Druhou variantou 
neinvazivního přístupu je přemístění předmětu k přístrojové technice (ex situ). V tomto případě 
je nutné si uvědomit, že převoz předmětu může být spojen se zvýšeným rizikem jeho poškození, 
případně odcizení. Nabídka metod umožňu-
jících průzkum in situ stále vzrůstá a zároveň 
se značně zkvalitňuje.

Nanejvýš citlivého přístupu při průzkumech 
předmětů kulturního dědictví lze dosáhnout 
upřednostněním neinvazivních bezkon-
taktních metod průzkumu a  jejich použitím 
in situ. Neinvazivní průzkum bývá cenným 
podkladem pro vhodný i reprezentativní vý-
běr míst odběrů vzorků a minimalizaci jejich 
počtu. Průzkum neinvazivními analytickými 
metodami většinou poskytuje rámcovou in-
formaci o složení zkoumaného předmětu.

Obr. 3 Ukázka neinvazivního mikroskopického průzkumu 
předmětu ex situ.11

Terminologie vystihující snadnost přemístění a  použití přístrojové techniky není kvůli široké 
škále možností prozatím zcela ustálená ani jednoznačná. Většinou se robustnější a těžké pří-
strojové vybavení, jehož převoz i použití bývají spojeny s relativně složitějšími postupy zahrnu-
jícími demontáž, kalibraci, případně jiná specifická omezení, označuje pojmem transportova-
telné. Mezi transportovatelnou techniku lze například zařadit rozměrné konstrukce zobrazo-
vacích a analytických skenerů, které umožňují po menších plochách či bodech nasnímat nebo 
zmapovat celý předmět, případně jeho větší části. Technika, která je určena k opakovanému 
převozu, se podle velikosti a hmotnosti může dělit na mobilní (mobile), přenosnou (portable) 
a ruční (hand-held).12 Tyto přístroje jsou na rozdíl od transportovatelné přístrojové techniky 
svojí konstrukcí, velikostí a hmotností uzpůsobeny ke snadnému přenášení bez nutnosti nároč-
né demontáže apod. Přenosné a ruční přístroje jsou lehké a snadno manipulovatelné, měly by 
být přenositelné jednou osobou, bývají bateriově napájené. Uvedené vlastnosti tyto přístroje 
předurčují k využití také v komplikovanějších a méně dostupných podmínkách, například na 
žebříku, lešení nebo pohyblivé plošině. Ruční přístroje bývají kompaktní, vyznačují se malou 
velikostí i hmotností, aby mohly být použity ručně nebo pomocí stativu.13 Běžná doba měření 
ručních analytických přístrojů musí být relativně krátká, aby byl operátor schopný po tuto dobu 
přístroj udržet bez problémů v určené pozici.

10 Analytické metody se například podle principu dělí na chemické, spektroskopické (spektrometrické), separační (chromatografické), 
elektrochemické a jiné. ZÁRUBA et. al., 2016, s. 4, 5; DOMÉNECH-CARBO et. al., 2004, s. 17–18. 

11 Queen‘s University [online], [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://agnes.queensu.ca/news/whats-new-at-the-agnes/
12 K označení přenosných metod se někdy používá malé písmeno p, uvádí se před zkratkou metody, například pXRF/p-XRF. Velmi malé 

kompaktní přístroje, lehčí a menší než tzv. ruční, které lze používat a ovládat pouze v jedné ruce, jsou někdy v zahraniční odborné 
literatuře nazývány anglickým termínem palm.

13 ČERMÁKOVÁ, KOSAŘOVÁ, 2015, s. 3; HRADILOVÁ, HRADIL, 2015; MAZZEO ed., 2016, s. 43, 168; BERSANI, 2016; VANDENABEELE, 
EDWARDS, JEHLIČKA, 2014; VANDENABEELE, 2016; LAUWERS et al., 2014.
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Obr. 4 Příklady přístrojového vybavení neinvazivního průzkumu a/ transportovatelný skener14, b/ přenosný Ramanův 
spektrometr15, c/ ruční rentgen-fluorescenční (XRF) analyzátor, d/ ruční měření vlhkosti mikrovlnnou metodou.

V restaurátorské-konzervátorské praxi a při dokumentaci předmětů kulturního dědictví se využí-
vají následující základní zobrazovací metody, které poskytují různorodé typy poznatků (viz 2.1.): 

- průzkum s digitálním fotografickým záznamem v denním světle, v bočním razantním nasví-
cení, případně v průsvitu

- průzkum s digitálním fotografickým záznamem při větších zvětšeních, v mikroměřítku

- ultrafialová fluorescenční (UVF) fotografie, případně jiné metody založené na fluorescenci

- ultrafialová a infračervená reflektografie (UVR, IRR), ultrafialová a infračervená reflektogra-
fie ve falešných barvách (UVR-FC, IRR-FC)

- radiografické metody; rentgenografie a rentgenová výpočetní tomografie (CT)

- 3D skenování.

Obr. 5 Ilustrační ukázka výstupů vybraných zobrazo-
vacích metod aplikovaných na malbě: viditelné svět-
lo (VIS), ultrafialová fluorescence (UVF), ultrafialová 
reflektografie (UVR, 360–400 nm), infračervená re-
flektografie (IR, 780–1100 nm), infračervená reflek-
tografie ve falešných barvách (IRFC), infračervená 
fluorescence (IRF), infračervená reflektografie (IRR, 
1000–1700 nm).16

14 Bruker [online], 2019, [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.bruker.com/products/x-ray-diffraction-and-elemental-analysis/
micro-xrf-and-txrf/m6-jetstream/overview.html 

15 CONSTANTINI, CASTRO, MADARIAGA, 2018.
16 COSENTINO, 2015, s. 3. COSENTINO, 2014, s. 1, 2.

a/

c/

b/

d/
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Uvedené metody průzkumu17 jsou založeny na interakci předmětu se zářením z odlišných oblas-
tí elektromagnetického spektra. Získaný obraz je záznamem různých spektrálních oblastí vznik-
lých v  důsledku této interakce. Nejčastěji se využívá rentgenové (X-ray), ultrafialové (UV), 
viditelné (VIS) a infračervené (IR) záření. Viditelné světlo dokáže zaznamenat lidské oko, za-
tímco záření z ostatních spektrálních oblastí jsou pro člověka neviditelná. Pokud jsou po inter- 
akci záření s předmětem sbírány záznamy (obrazy) v mnoha spektrálních oblastech, vzniká tzv. 
multispektrální (desítky záznamů) a hyperspektrální (stovky projekcí) zobrazování (imaging). 
Hyperspektrální zobrazování je poměrně novou metodou, kterou spíše využívají a rozvíjejí větší 
zahraniční specializovaná pracoviště. Metody multispektrálního a především hyperspektrálního 
zobrazování mohou být natolik pokročilé, že dokáží poskytnout analytickou informaci v libo-
volně zvoleném místě.

Obr. 6 Spektrum elektromagnetického záření se zvětšenou oblastí viditelného světla.18

Obr. 7 Výstavba malby a penetrační hloubka záření zá-
kladních oblastí elektromagnetického spektra: ultrafia-
lové záření (neprostupuje), viditelné světlo (prostupuje 
průhlednými, částečně poloprůhlednými vrstvami), in-
fračervené záření (částečná pronikací schopnost), rent-
genové záření (prostupuje zcela).

Z  analytických metod neinvazivního prů-
zkumu (viz 2.2.) nachází nejčastější využití 
rentgen-fluorescenční analýza (pXRF). Tato 
univerzální metoda poskytuje snadno a rych-
le základní informaci o  prvkovém složení 
měřeného bodu19. Podle odborné zahraniční 
literatury je zřejmě druhou nejvyužívanější 
analytickou metodou neinvazivního průzku-
mu Ramanova spektroskopie a  mikrospekt-
roskopie. Z dalších metod molekulové analýzy se v menší míře využívají při neinvazivním prů-
zkumu infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) a spektroskopie v ultra-
fialové, viditelné a  blízké infračervené oblasti spektra (UV-VIS-NIR), případně fluorescenční 
spektroskopie. Dále je nutné zmínit, že se neinvazivním způsobem ojediněle již používá také 

17 Uvedené základní zobrazovací metody jsou tzv. širokospektrální. Využívají jednotlivých základních oblastí elektromagnetického 
spektra nebo jejich větších částí. DAVIES, 2018; ABDRABROU, 2018; TONAZZINI, 2019.

18 tzbinfo [online], ISSN 1801-4399, [cit. 6.10.2019]. Dostupné z: https://energetika.tzb-info.cz/docu/clanky/0058/005802o10.jpg 
19 Měřeným bodem se nazývá přístrojem analyzovaná plocha, respektive objem (malé měřené místo) při jednom měření. 
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metoda rentgenové difrakce (XRD).20 Přestože uvedené spektroskopické metody molekulové 
analýzy, především Ramanova a infračervená spektroskopie, poskytují přínosné poznatky, není 
jejich využití v přenosné podobě prozatím příliš rozšířeno.

Nejznámějšími diagnostickými metodami jsou zřejmě ultrazvuková transmise a perkusní prů-
zkum (viz 2.3.), které rozšiřují poznání o stavu materiálů, vnitřních defektech nebo odloučení 
vrstev. 

1.3.2 Invazivní průzkum a současná praxe

Invazivní průzkum poskytuje informace, které není možné prozatím získat neinvazivním způ-
sobem. V  tomto ohledu bývají obecnými výhodami invazivního průzkumu vysoká přesnost, 
citlivost a možnost obdržet detailní informace z hloubkového profilu, většinou z překrývají-
cích se vrstev omítek, povrchových úprav, polychromií, maleb apod. K invazivnímu průzkumu 
lze přistoupit až v návaznosti na vhodně zvolený neinvazivní průzkum, na základě dokonalé 
rozvahy a mezioborové diskuse o jeho cílech. Množství odebraného materiálu, většinou vzorků 
určených k dalšímu bádání, musí být minimální.

K metodám invazivního průzkumu patří restaurátorský průzkum pomocí stratigrafických/re-
staurátorských plošných sond získaných  postupnými odkryvy jednotlivých vrstev, většinou 
povrchových úprav, polychromií, maleb apod. Sondy se zpravidla provádějí a lokalizují takovým 
způsobem, aby byly zachyceny všechny nebo alespoň klíčové výtvarné, zdobné či jiné fáze 
a mohla být odhadnuta míra dochování a stavu zejména starších, pohledově skrytých vrstev. 
Tímto způsobem lze získat určitou představu o výstavbě, rozsahu, charakteru a výtvarných kva-
litách těchto vrstev. Na základě postupného odkrývání je navíc možné rámcově zjistit kompli-
kovanost a úskalí nebo vhodný způsob snímání a vytipovat vhodná místa k odběru vzorků.21

Obr. 8 Plošné sondy s vyznače-
ním místa odběru vzorku; a/ bílé 
světlo, b/ UV fluorescence.

K metodám invazivního průzkumu dále náleží zkoušky rozpustnosti, na jejichž základě lze pro-
hloubit poznání o složení vybraných materiálů. Poskytují cenné informace pro proces restauro-
vání-konzervace o citlivosti, rozpustnosti a v některých případech také odstranitelnosti těchto 
materiálů zvolenými rozpouštědly. V některých případech lze zkoušky rozpustnosti velmi efek-
tivně propojit s realizací restaurátorských sond. 

20 VANDENABEELE, 2016; HIRAYAMA, 2018.
21 KUBIČKA, 2004.

a/ b/
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Obr. 9 Zkouška rozpustnosti prováděná 
pod stereoskopickým mikroskopem.22

Ke studiu vzorků se zpravidla vyu-
žívají analytické a zobrazovací, re-
spektive optické metody průzku-
mu, realizované pomocí stacio-
nárních laboratorních (benchtop) 
přístrojů23, které většinou nelze, 
případně nemá smysl přemisťovat 
(viz 4.).24 Při výběru a  kombinaci 
metod průzkumu vzorků se po-
dobně jako při průzkumu předmě-
tu nejprve volí metody, které vzo-
rek nepoškodí, případně nezmění 
(nedestruktivní metody). Posléze se vzorek může využít k průzkumu, při kterém bude změněn, 
respektive poškozen nebo dokonce zničen (destruktivní/mikrodestruktivní metody). V mno-
hých případech je samotný vzorek cenným dokladem o předmětu a  jeho hodnotách, a  také 
proto bývá vhodné se destruktivním metodám jeho průzkumu vyhnout a vzorek uchovat do 
budoucna, je-li to možné, v nejméně pozměněné podobě.

Obr. 10 Skenovací elektronový mikroskop  
s energiově-disperzním analyzátorem (SEM-
-EDX), příklad laboratorní (nepřenosné/ 
benchtop) přístrojové techniky.

Základními metodami průzkumu 
vzorků jsou mikroskopické techni-
ky zahrnující optickou (světelnou), 
fluorescenční a polarizační mikro-
skopii. V dnešní době je již dobře 
dostupná také skenovací elektro-
nová mikroskopie (SEM), která zá-
sadním a  často nenahraditelným 
způsobem rozšiřuje poznání o mi-
krostruktuře, složení a  stratigrafii 
čili vrstevnatosti vzorků.

Nejběžnější invazivní metodou prvkové analýzy nacházející uplatnění při průzkumu všech typů 
předmětů, zejména při identifikaci anorganických základních materiálů a materiálů zdobných 
technik, pigmentů, plniv a anorganických pojiv, je rentgenová energiově-disperzní mikroana-
lýza. Používá se v kombinaci s elektronovou mikroskopií (SEM-EDX). Předpona mikro, případně 
symbol µ, většinou v daném kontextu vyjadřují, že přístroj disponuje kombinací analýzy s její 
cílenou mikroskopickou lokalizací. V současnosti jsou mnohé ze základních instrumentálních 
analytických metod využívaných při průzkumu předmětů kulturního dědictví často k dispozici 
v takovémto uspořádání. Mikroanalytické metody průzkumu bývají ke vzorku nedestruktivní, 
případně mikrodestruktivní, což vystihuje, že dochází k porušení nebo změně pouze zanedba-
telné, velmi malé části vzorku.

22 GOODWIN, Diana. Uncovering the van Eycks‘ original masterpiece. In: Flanderstoday [online], 8.7.2014, [cit. 6.10.2019]. Dostupné z:  
http://www.flanderstoday.eu/living/uncovering-van-eycks-original-masterpiece 

23 MAZZEO ed., 2016, s. 43, 85, 165; BERSANI, 2016; VANDENABEELE, EDWARDS, JEHLIČKA, 2014; CONSTANTINI, CASTRO, MADARIAGA, 
2018.

24 Bývá možné buď s určitým omezením, nebo v pozměněném uspořádání tyto přístroje využít k neinvazivnímu průzkumu. V takovém 
případě potom musí být objekt transportován k přístroji.
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Obr. 11 Mikroskopická lokalizace prvkové analýzy, skenovací elektronová mikroskopie s energiově-disperzní analýzou 
(SEM-EDX): a/ vyznačení bodové analýzy na mikrosnímku (měření 1), b/ příslušné spektrum. Zkoumán byl detail kovo-
vého zdobení, přičemž z měření vyplynulo, že je zdobení stříbrné (Ag, 96 % hm.), obsahuje příměs mědi (Cu, 4 % hm.).

Z invazivních metod molekulové analýzy se k identifikaci anorganických látek využívá Rama-
nova spektroskopie a mikrospektroskopie. Touto technikou lze zároveň v optimálních přípa-
dech identifikovat některé organické látky, zejména organické pigmenty a barviva, méně často 
pojiva. Další metodou anorganické analýzy je rentgenová difrakce (XRD), případně mikrodifrak-
ce (µ-XRD), která nachází uplatnění především při studiu krystalických fází nebo mineralogic-
kého složení anorganických pojiv, hornin, minerálů, ale také například plniv a pigmentů. Při prů-
zkumu anorganických pojiv lze dále využít různé techniky termické analýzy (TA). Infračervená 
spektroskopie a mikrospektroskopie (FTIR, µ-FTIR) se spíše používá k identifikaci organických 
nežli anorganických látek, zejména organických pojiv, pigmentů, barviv a adheziv apod. K přes-
né identifikaci organických materiálů jsou vhodné metody plynové chromatografie většinou ve 
spojení s hmotnostní spektrometrií (GC-MS), dále potom kapalinové chromatografie (LC), re-
spektive v současnosti vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v kombinaci s různými 
detekčními systémy.

2 Vybrané instrumentální metody neinvazivního průzkumu
2.1 Zobrazovací metody

2.1.1 Vizuální průzkum a fotografie v bílém světle  
(Visual Observation, Photographic Documentation under Normal Light)

Prohlídka a fotografická dokumentace v bílém světle jsou základními a zároveň nepostrada-
telnými nástroji průzkumu předmětů kulturního dědictví. Na základě vizuálního průzkumu 
se rozhoduje nejen o celkové koncepci restaurování-konzervování, případně strategii ná-
sledné preventivní péče, ale také o sledu a výběru dalších průzkumových metod. Z těchto 
důvodů je nutné, aby byl vizuální průzkum prováděn velmi důsledně, s patřičnou odbor-
ností i dostatečnou zkušeností. Podobně je tomu s fotografickou dokumentací, kterou je 
nezbytné pořizovat ve vysoké kvalitě s vědomím, že výsledek by měl být využitelný také 
v budoucnu.

Předmět se nejprve vizuálně posuzuje jako celek, dokumentuje se v  základních pohledech. 
Vyhodnocuje se jeho celkový stav, skladba a struktura, použité materiály a techniky, případ-
ně konstrukce a  funkčnost, dále potom typ a  rozsah zdobných technik, povrchových úprav, 
polychromií nebo maleb.25 Poté se zaznamenávají vybrané detaily, místa odběrů vzorků a cha-
rakteristické jevy nebo změny, například úbytky materiálů, alterace a poškození, druhotné zá-
sahy, nečistoty a povlaky či biologické napadení. V rámci procesu restaurování-konzervování 
se standardně zaznamenávají stavy předmětu před zásahem, v jeho průběhu a po zásahu. Prů-
zkum i dokumentace se provádějí v přirozeném nebo umělém bílém světle. V závislosti na typu 

25 RIVERS, UMNEY, 2003, s. 386.

a/ b/
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a  citlivosti studovaného díla je nutné 
volit vhodnou intenzitu i  druh světel-
ného zdroje.26 Náležitosti kvalitní fo-
tografické dokumentace lze dohledat 
v  různých profesionálních fotografic-
kých příručkách nebo oborových me-
todikách.27

Obr. 12 Část fotografické dokumentace před-
mětu v bílém světle.28

K vizuálnímu průzkumu s fotografickou 
dokumentací se dále nejčastěji využívá 
technika razantního bočního nasvíce-
ní (Raking Light Photography). V boč-
ním nasvícení je možné zviditelnit pře-
devším topografii povrchu a jeho lesk29. 
Průzkum v bočním světle potom umož-
ňuje detailně studovat strukturu, nerovnosti, deformace a defekty povrchu, odlišit rozdílné ma-
teriály a spoje nebo zvýraznit například stopy nástrojů, ryté nebo vyřezávané značky a jemná 
plastická zdobení. Zintenzivněním lesku lze úspěšně lokalizovat některé druhotné zásahy a la-
kové vrstvy. V konečném důsledku může prohlídka v bočním světle například poskytnout hlubší 
poznatky o způsobu nanášení a technice malby, případně o autorském rukopisu.30 Boční nasví-
cení dále umožňuje detailnější kontrolu některých dílčích procesů restaurování-konzervování, 
například vyrovnávání a fixace povrchových úprav, polychromií a maleb, aplikace laků a retuší 
nebo naopak odstraňování nežádoucích vrstev.

Obr. 13 Čínská laková technika s reliéfní řezbou 
v laku v bočním nasvícení.31

Kromě průzkumu v  rozptýleném bílém 
světle nebo razantním bočním nasvíce-
ní se dále uplatňuje technika průsvitu, 
při které je předmět studován  v  pro-
cházejícím světle (transmisi). Metoda 
je vhodná k průzkumu předmětů, které 
v různé míře propouštějí světlo, napří-
klad závěsných maleb a plošných tex-
tilií. Při průzkumu může být předmět 
prosvětlován volně v prostoru nebo na 
speciálním prosvětlovacím stole. Tímto 
způsobem lze přesně lokalizovat defekty nebo různé tloušťky předmětu.32

Další možností fotografického záznamu je dokumentace v polarizovaném světle, která se vyu-
žívá zejména v případech, kdy je žádoucí potlačení lesku na fotografiích předmětu. 

Méně rozšířenou technikou dokumentace je metoda transformačního zobrazování (Reflectan-
ce Transformation Imaging, RTI). Nachází uplatnění při vizualizaci struktury předmětů a jejich 
povrchu. Tato metoda pracuje se sekvencí digitálních fotografií zpravidla tak, že každá fotogra-
fie zachycuje předmět z jiného úhlu nasvícení při konstantní vzdálenosti fotoaparátu a zdro-
je světla od předmětu. Získaná sekvence snímků je transformována speciálním programem. 
Vzniklý soubor obsahuje rozšířené informace o barevnosti a odrazivosti. Na výsledném snímku 

26 BIGRAS, CHOQUETTE, POWELL, 2010.
27 BEZDĚK, FROUZ, 2014; DYER, VERRI, CUPITT, 2013; WARDA ed., 2011.
28 ANDERSSON, CATTERSEL, 2017, s. 190.
29 Rozdíly v lesku lze také zviditelnit umístěním zdroje světla přímo před objekt. SANDU, JOOSTEN, LEAL, 2015.
30 CHLUMSKÁ et al., 2017, s. 32–33; FAVERO, 2017.
31 Autor snímku: Z. Holý.
32 STONER, RUSHFIELD, 2012.
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je na rozdíl od normální fotografie zásadním způsobem zdůrazněna topografie povrchu. Meto-
da se kromě dokumentace uplatňuje také při vyhodnocení restaurátorských-konzervátorských 
úkonů, například při čištění a doplňování.33

Obr. 14 Příklad výstupu 
transformačního zob-
razování (RTI) na po-
lychromovaném sloupu 
s  využitím speciálního 
programu, na snímku 
vpravo dole je možné 
vidět zobrazovaný před-
mět v denním světle.34

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: všechny druhy materiálů i předmětů.

2.1.2 Průzkum objektu při větším zvětšení  
(Examination and Documentation under Higher Magnification)

Prohlídka předmětu a dokumentace detailů v mikroměřítku nalézají nezastupitelnou úlo-
hu v rámci základního neinvazivního průzkumu. Průzkumem při větším zvětšení je možné 
značně rozšířit informace o optických vlastnostech a struktuře povrchu předmětů kultur-
ního dědictví, včetně povrchových úprav, polychromií nebo maleb, plynoucí z vizuálního 
pozorování. Tímto způsobem lze prohloubit poznání o  stavu, materiálové podstatě nebo  

33  PLZÁK, 2016; BOUTE et al., 2018.
34  The Slingsby Village [online], 2019, [cit. 6.10.2019]. Dostupné z: https://www.slingsbyvillage.co.uk/event/rti-photography-

-workshop-slingsby/ 

a/ b/

Obr. 15 Ukázka neinvazivního průzkumu pomocí stereoskopického mikroskopu (a/) s mikrosnímky detailů zdobení 
usně (slepotisk, pozlacovačské techniky) v různých zvětšeních (b/). K získání mikrosnímků bylo použito zvětšení stereo- 
mikroskopu 8,3×, 10×, 20× a 40× (od shora dolů). 
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poškození předmětu. Prohlídka ve větším zvětšení může dále poskytnout celkem komplexní 
nebo alespoň rozšířenou informaci o barevnosti pigmentů, stratigrafii, vzájemné sousled-
nosti a charakteru jednotlivých vrstev povrchových úprav, polychromií nebo maleb a pří-
padně také o výtvarné technice.

Průzkum v mikroměřítku lze úspěšně využít také při kontrole a vyhodnocení dílčích úkonů re-
staurátorského-konzervátorského zásahu. Vhodným příkladem může být čištění a odstraňování 
nežádoucích vrstev, fixace povrchových úprav, polychromií a maleb či doplňování chybějících 
částí. Průzkum při větším zvětšení dále nachází nenahraditelné uplatnění při lokalizaci, kont-
role a dokumentaci míst odběrů vzorků. Tímto způsobem se zásadně zvyšuje pravděpodobnost 
získat reprezentativní vzorky s maximálním počtem dochovaných vrstev, případně s materiálem 
podložky.

Při průzkumu se využívají zejména zvětšovací lupy, stereoskopické mikroskopy, běžné USB di-
gitální mikroskopy nebo pokročilé digitální mikroskopy35.36 Méně často se k průzkumu na ob-
jektu používají klasické optické (badatelské) mikroskopy, většinou kvůli nevhodné konstrukci, 
případně větší hmotnosti a nedostatečné hloubce ostrosti. Mohou se ale využít na objektech 
vhodné velikosti, které lze transportovat k mikroskopu a umístit pod objektivy. K pozorování 
a dokumentaci ve větším zvětšení bývá účelné využití digitálního fotoaparátu s makroobjekti-
vem.37 V některých případech se průzkum může provádět nejen v bílém světle, ale také v UV 
fluorescenci nebo při použití jiných zobrazovacích technik. K průzkumu nesnadno dostupných 
a skrytých míst nejen v mikroměřítku mohou dále dobře posloužit různé endoskopické metody.

Obr. 16 Mikroskopické snímky poškozené a znečištěné lakové vrstvy na bílé povrchové úpravě s defekty, malba je 
zhotovena na železné podložce: a/ bílé světlo, b/ UV fluorescence, c/ fluorescence generovaná modrým světlem.  
Mikrosnímky byly pořízeny při zvětšení mikroskopu 50×.

Mobilita i použití stereoskopických mikroskopů se řeší adjustací přístrojů na pohyblivá rame-
na a stojany. Výhodou pokročilých digitálních mikroskopů oproti stereoskopickým, případně 
klasickým optickým mikroskopům, jsou nízká hmotnost a téměř neomezená manipulovatel-
nost objektivu díky vláknové optice. Tyto mikroskopy dosahují vynikající hloubky ostrosti i při 
velkém zvětšení. Pokročilé digitální mikroskopy tedy umožňují snadno zkoumat reliéf členi-
tých částí, defekty nebo méně dostupná i skrytá místa předmětů také in situ.38 Cenová nároč-
nost pokročilých digitálních mikroskopů je poměrně vysoká, což je hlavním důvodem jejich 
nepříliš rozšířeného využití. Běžné USB mikroskopy většinou neposkytují tak vysokou kvalitu 
pozorování, záznamu, případně zvětšení jako stereoskopické, optické nebo pokročilé digitál-

35  VERRI, SAUNDERS, 2014. 
36  Využívají se hlavové, stojanové nebo ruční lupy. Zvětšení lup je asi 1,2–3,5×, zvětšení stereoskopických mikroskopů se pohybuje 

v přibližném rozmezí 5–65×, klasické optické mikroskopy disponují zvětšením v běžném rozmezí 20–1000×. Zvětšení digitálních 
mikroskopů může být různé a vzhledem k nutnosti pozorování na obrazovce relativní. 

37  COSENTINO, 2013.
38  TAMBURINI, DRYER, 2019.

a/ b/ c/
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ní mikroskopy. V běžné restaurátorské-konzervátorské praxi však nacházejí značné uplatnění. 
Jejich použití je velmi praktické zejména kvůli nízké hmotnosti, malé velikosti a cenové do-
stupnosti.

Obr. 17 Příklady vybavení k průzkumu ve větším zvětšení: a/ stereomikroskop na mobilním ramenu, b/ pokročilý digi-
tální mikroskop, c/ běžný digitální (USB) mikroskop, d/ hlavová lupa.39

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: všechny druhy materiálů i předmětů.

2.1.3 Ultrafialová fluorescenční (UVF) fotografie 
(Ultraviolet Fluorescence Photography, Ultraviolet Luminescence (UVL) Photography)

Metoda ultrafialové fluorescenční40 fotografie nachází významné uplatnění při průzkumu 
a dokumentaci druhově rozmanitých předmětů kulturního dědictví.41 Průzkum UV fluores-
cence42 poskytuje informace, které nejsou v normálním světle viditelné, a tak značně rozši-
řuje poznatky z vizuálního průzkumu. Podstata metody spočívá v pozorování, studiu a doku-
mentaci viditelné fluorescence, která vzniká při expozici předmětu dlouhovlnnému ultra- 
fialovému (UVA) záření. Průzkum je založen na skutečnosti, že se materiály tvořící zkouma-
né dílo projevují rozdílnou intenzitou, barevností a odstínem vzniklé UV fluorescence. 

Na základě průzkumu UV fluorescence lze potom odlišit různé materiály, části a doplňky stu-
dovaných předmětů, například tmely, konzervační látky, ale také projevy poškození, biologické 
napadení nebo přítomnost solí. Je důležité si uvědomit, že UV záření prakticky nemá schop-
nost pronikat do hloubky skrze materiály. Průzkumem jsou získávány informace téměř výhrad-
ně o povrchu předmětu a vrstev, což usnadňuje lokalizovat a zhodnotit povrchové laky, lazury 
nebo rozlišit starší povrchové úpravy, polychromie a malby od druhotných lokálních zásahů 
zahrnujících také přemalby nebo retuše.

39 a/ New York Microscope Company [online], 2019, [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.microscopeinternational.com/pro-
duct/labomed-prima-ent-surgical-microscope-floor-mounted/, b/ SMTnet [online], 2019, [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://
smtnet.com/company/index.cfm?fuseaction=view_company&company_id=46634&component=catalog&catalog_id=17413, c/ 
Dino-lite [online], 2019, [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.dino-lite.eu/index.php/en/component/k2/item/39-am4113zt4, 
d/ Allegro Archiwum [online], [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://archiwum.allegro.pl/oferta/lupa-naglowna-z-2x-led-soczewki-
-na-glowe-czolowa-i6637710886.html

40 Místo termínu fluorescence je možné použít nadstavbový pojem luminiscence. Při expozici UV záření totiž v materiálu nastávají 
dva viditelné luminiscenční jevy, fluorescence a fosforescence. K fosforescenci, která přetrvává i po vypnutí zdroje UV záření, však 
prakticky nedochází.

41 DYER, VERRI, CUPITT, 2013; SIMPSON GRANT, 2000b; RIVERS, UMNEY, 2000, s. 405–411; LANTERI, AGRESTI, PELOSI, 2019; DAVIES, 
2017.

42 Zjednodušeně se používají termíny průzkum UV fluorescence pro průzkum viditelné fluorescence generované (buzené) UV zářením 
a metoda UV fluorescenční fotografie pro fotografie viditelné fluorescence generované (buzené) UV zářením.

a/

b/

c/

d/
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Obr. 18 Snímky miniatury na šperkovnici, olejomalba na dřevěné podložce: a/ bílé světlo, b/ UV fluorescence. Na zá-
kladě průzkumu UV fluorescence lze lépe lokalizovat zejména chybějící místa, případně jiná poškození (krakeláž), laky 
a druhotné zásahy (tmely, retuše, přemalby).43

Obr. 19 Detail štukové výzdoby, 
a/ bílé světlo, b/ UV fluorescence. 
Na UV fluorescenčním snímku je 
jasně patrná oblast vyznačují-
cí se charakteristickou zelenou/
zeleno-žlutou UV fluorescencí, 
poukazující na retuš se zinkovou 
bělobou.

Průzkum UV fluorescence dále umožňuje úspěšně kontrolovat některé dílčí procesy restaurá-
torského-konzervátorského zásahu. Touto metodou se běžně monitoruje čištění a  selektivní 
snímání laků, druhotných úprav a jiných vrstev, které se vyznačují odlišnou UV fluorescencí od 
malby, polychromie či materiálu podkladu.44 Sledováním UV fluorescence lze optimalizovat, 
lokalizovat a kontrolovat také opačný postup, tedy aplikaci laků, lazur, retuší nebo konsolidan-
tů a adhesiv. Průzkum UV fluorescence dále slouží k odhalení různých jevů, které mohou při 
zásahu nastat a které nelze zjistit ve viditelném světle, příkladem může být nežádoucí migrace 
látek vyplavených čištěním.

Intenzivní UV fluorescencí se vyznačují především přírodní organické látky, zejména barviva a po-
jiva, jež bývají součástí barevných vrstev, lazur, laků, konsolidantů, adheziv nebo například textilií. 
UV fluorescence přírodních olejů a pryskyřic se mění a zintenzivňuje s jejich stářím, podobně jako 
se mění jejich barevnost a opacita. Ve výjimečných případech, na základě dostatečné zkušenosti 
a určité pravděpodobnosti, je možné jisté materiály díky jejich charakteristické UV fluorescenci 
identifikovat nebo alespoň orientačně určit. Zřejmě nejznámějším příkladem je zinková běloba, 
kterou lze často vizuálně rozpoznat díky intenzivní zeleno-žluté UV fluorescenci.45

Průzkum a dokumentace UV fluorescence by měly být běžnou součástí restaurátorského-kon-
zervátorského zásahu. UV fluorescenční fotografie se podobně jako fotografie v bílém světle 
běžně používá k dokumentaci díla před zásahem, případně po něm, nebo pokud je to účelné 

43 Snímky byly převzaty z restaurátorské zprávy poskytnuté NPÚ: FRANK, David. Závěrečná restaurátorská zpráva. NPÚ, 29. 9. 2009.
44 DUNKERTON, WHITE, 2000. 
45 RIE, 1982; MILIONOVÁ, 2017; EASTAUGH, WALSH, CHAPLIN, SIDDALL, 2014.

a/ b/

a/ b/
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také v jeho průběhu. Průzkum se až na výjimky provádí ve tmě. Metoda nemusí být finančně 
náročná, kromě výdaje za běžný fotoaparát, stativ, případně vhodný UV filtr vyžaduje zakoupení 
patřičného zdroje UVA záření. UV záření je škodlivé lidskému zdraví, může vést například k po-
škození zraku, případně kůže. Při průzkumu UV fluorescence se proto musí používat ochranné 
brýle, případně další ochranné pomůcky. Intenzita a doba průzkumu by měla být přizpůsobena 
citlivosti studovaného objektu k UV záření.46 Zcela ojediněle se k průzkumu používají energič-
tější oblasti UV záření s nižší vlnovou délkou (UVC, UVB), které jsou v porovnání s UVA zářením 
pro lidské zdraví mnohem škodlivější.

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: všechny druhy předmětů, většina materiálů; intenzivní UV fluorescencí se vyznačují 
zejména organické přírodní materiály (např. oleje, pryskyřice), charakteristickou UV fluores-
cencí se z tradičních materiálů například vykazují zinková běloba (zelená/zeleno-žlutá UV fluo-
rescence), některé červené organické pigmenty a barviva (lososová nebo růžová UV fluores-
cence) nebo nebělený (červený) šelak (oranžová UV fluorescence).

2.1.4 Ultrafialová reflektografie (UVR) 
(Ultraviolet Reflectography)

Největší uplatnění nalézá metoda ultrafialové reflektografie při průzkumu maleb, polychro-
mií, povrchových úprav nebo například záznamových prostředků. Pomocí ultrafialové re-
flektografie lze v příznivých případech rozpoznat původní materiály od pozdějších doplňků 
nebo lokalizovat poškození, například důsledky mikrobiologického napadení. Metodou ul-
trafialové reflektografie je možné – většinou v kombinaci s dalšími zobrazovacími metodami 
průzkumu – upřesnit informace o použitých výtvarných materiálech, zejména pigmentech. 
Příkladem může být plošné rozlišení zinkové a titanové běloby nebo zvýraznění záznamů 
železnato-duběnkovými inkousty.47

Ultrafialová reflektografie bývá někdy nesprávně zaměňována za metodu UV fluorescenční 
fotografie. Podobně jako u metody UV fluorescenční fotografie musí být studovaný předmět 
při průzkumu vystaven UV záření. Avšak při ultrafialové reflektografii se zaznamenává pouze 
odražené UV záření, které není postřehnutelné okem, nikoliv viditelná fluorescence jako při 
UV fluorescenční fotografii. Obě metody by se tedy měly řídit stejnými bezpečnostními pod-
mínkami. Kvůli velmi nízké pronikací schopnosti použitého UV záření je možné prakticky zkou-
mat pouze povrch předmětu. K záznamu odraženého UV záření se používají speciální kame-
ry, případně upravené digitální fotoaparáty s vhodnými filtry. Získaný snímek je jednobarevný, 
většinou černobílý, základní barva snímku se odvíjí od použité techniky. Materiály, které více 
pohlcují UV záření, jsou na výsledném záznamu tmavší.48

46 DYER, VERRI, CUPITT, 2013; COSENTINO, 2015a; SIMPSON GRANT, 2000a. Měly by se použít brýle doporučené dodavatelem/výrob-
cem zdroje UV záření. Brýle mohou být opatřeny filtry zkreslujícími barevnost a odstín, proto je vhodné průzkum i dokumentaci 
fluorescence generované UVA zářením v minimální míře vizuálně kontrolovat bez ochranných brýlí.

47 COSENTINO, 2014; VERRI, SAUNDERS, 2014; JANSSENS, VAN GRIEKEN eds., 2004; DAVIES, 2017.
48 COSENTINO, 2015a; COSENTINO, 2015b.

a/ b/

Obr. 20 Snímky části malovaného dřevěného rámu: a/ bílé světlo, b/ UV fluorescenční snímek. Na základě průzkumu 
UV fluorescence lze lépe lokalizovat různé materiály, v tomto případě zejména hřebíky, korozní produkty, pozlacovač-
ské techniky, dále se značně zvýraznily tahy štětcem žluté malby, plastický reliéf zdobného kruhu a defekty, především 
krakeláž malby.
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Obr. 21 Vzorky malby s  litopo-
nem a  titanovou bělobou, a/ 
bílé světlo, b/ UV reflektografie. 
Titanová běloba se na rozdíl od 
litoponu vyznačuje vysokou ab-
sorpcí UV záření, proto je na re-
flektografickém snímku tmavá.49

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: především povrchové úpravy, polychromie, malba, textilie, záznamové prostředky, 
zdobné techniky.

2.1.5 Infračervená reflektografie (IRR) 
(Infrared Reflectography)

Infračervená reflektografie nachází nejčastější využití při studiu maleb, povrchových úprav, 
polychromií a zdobných technik.50 Díky schopnosti infračerveného záření prostupovat do 
určité míry vrstvami je možné metodou infračervené reflektografie získat velmi cenné in-
formace například o skrytých přípravných nebo starších vrstvách malby a především o pod-
kresbách. Na základě průzkumu infračervenou reflektografií lze v optimálních případech 
rozpoznat techniku a materiál podkresby nebo rozdíly mezi prvotním rozvržením podkresby 
a výslednou malbou (pentimenti). 

Touto metodou bývá dále možné v optimálních případech zjistit rozsah a charakter poškození 
původní malby pod druhotnými vrstvami, například retušemi, přemalbami, ale také korozními 
vrstvami či nánosy nečistot51 nebo lokalizovat, případně identifikovat určité pigmenty a jiné vý-
tvarné materiály. Specifickou oblastí využití infračervené reflektografie je odlišení nebo zvidi-
telnění některých záznamových prostředků, které byly v minulosti odstraněny nebo vybledly.52

Obr. 22 Malba na keramice v bílém světle a IR reflektografický snímek.53 Infračervená reflektografie nachází nejčastější 
využití při průzkumech závěsných a nástěnných maleb zejména za účelem vizualizace podkreseb. Stále více se však 
uplatňuje také při průzkumu dalších uměleckých či umělecko-řemeslných předmětů nejen při jejich dokumentaci, ale 
také například kvůli zvýraznění maleb, zdobných technik, přípravných vrstev a druhotných zásahů nebo poškození apod. 

49 COSENTINO, 2014.
50 LANTERI, AGRESTI, PELOSI, 2019; WEB et al., 2018; BONIZZONI et al., 2014; COSENTINO, 2014.
51 STONER, RUSHFIELD, 2012.
52 JANSSENS, VAN GRIEKEN eds., 2004; COSENTINO, 2015c. 
53 WEBB, 2015.

a/ b/
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Při průzkumu je studovaný předmět exponován infračervenému záření z blízké a střední oblas-
ti spektra, zároveň je odražené infračervené záření zaznamenáváno speciální kamerou nebo 
upraveným digitálním fotoaparátem opatřeným vhodnými filtry.54 Výsledkem je monochroma-
tický digitální záznam, na kterém světlejší části odpovídají místům s vyšší odrazivostí infračer-
veného záření. Záznam upravených digitálních fotoaparátů bývá v červených odstínech (CMOS, 
CCD senzory), záznam monochromatických kamer bývá v šedé tonalitě. Zdrojem záření je in-
fračervený zářič, případně se využívají zdroje bílého světla, které současně emitují větší množ-
ství infračerveného záření. V dnešní době jsou již dobře dostupná pokročilá zařízení zahrnující 
velkoplošná skenovací zařízení poskytující vysoká rozlišení a citlivost i  širokou tonální škálu 
obrazu a multispektrální techniky.55 

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: především povrchové úpravy, polychromie, malba, textilie, zdobné techniky, záznamo-
vé prostředky.

2.1.6 Ultrafialová a infračervená reflektografie ve falešných barvách (UVR-FC, IRR-FC) 
(Ultraviolet-Reflected False-Color, Infrared-Reflected False-Color)

Podstatou zobrazování ve falešných barvách je barevné zvýraznění a zviditelnění rozdílů na 
monochromatických záznamech (snímcích) získaných metodami ultrafialové a infračerve-
né reflektografie. Na snímcích ve falešných barvách lze mnohem lépe rozeznat oblasti na 
základě jejich materiálové podstaty, například podle použitých pigmentů. Tímto způsobem 
je v určitých případech například možné od sebe rozlišit některé pigmenty stejné barevnos-
ti i odstínu. 

Obr. 23 Výstupy vybraných zobrazovacích metod aplikovaných na fragmentech textilií z lícní i rubové strany: a/ vidi- 
telné světlo (VIS), b/ ultrafialová fluorescence (UVF), c/ infračervená reflektografie ve falešných barvách (IRR-FC)  
a d/ultrafialová reflektografie ve falešných barvách (UVR-FC).56

Tyto metody mohou dále sloužit jako podklad pro cílený odběr vzorků. Snímky ve falešných 
barvách se získávají postupem, kdy je pomocí grafického programu kombinována fotografie 
z metod infračervené nebo ultrafialové reflektografie s vhodně upraveným digitálním barev-
ným snímkem. Běžný postup je takový, že se digitální barevný snímek grafickým programem 
nejprve rozloží do trichromatického RGB systému barev, tedy do jednotlivých barevných kanálů

54 Úprava fotoaparátu spočívá v odstranění IR/UV filtru, případně jiných filtrů umístěných před senzorem. Takovou modifikaci provádějí 
specializovaná pracoviště. DAVIES, 2017; DYER, VERRI, CUPITT, 2013; GARGANO, 2019; MAC DONALD, 2017.

55 CHLUMSKÁ et al., 2017; DAFFARA, FONTANA, 2011.
56 TAMBURINI, DRYER, 2019.
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červená–zelená–modrá (Red–Green–Blue, RGB). Do vybraného barevného kanálu se vloží ultra-
fialový (modrý kanál) nebo infračervený (červený kanál) snímek a ostatní kanály se posunou.57 

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: obdobné jako u metod infračervené a ultrafialové reflektografie, především povrcho-
vé úpravy, polychromie, malba, textilie, zdobné techniky, záznamové prostředky.

2.1.7 Rentgenové radiografické metody: rentgenografie a výpočetní tomografie (XRR, CT) 
(X-ray Radiography: Rentgenography, Computed Tomography)

Rentgenové radiografické metody nacházejí při průzkumu památek značné a velmi široké 
uplatnění. K průzkumu se využívá rentgenové záření, které dokáže prostupovat většinou 
materiálů. Díky této skutečnosti jsou rentgenové radiografické metody předurčeny k zob-
razování vnitřní struktury předmětů, jejich vizuálně skrytých částí a vrstev, ale také vrstev 
maleb, polychromií a povrchových úprav, které nejsou pohledově uplatněny. Rentgenové 
radiografické techniky umožňují odhalit vnitřní konstrukce, spojovací a  výztužné prvky, 
doplňky, dutiny a defekty. Průzkumem těmito metodami se zjišťuje zejména stav, způsob 
a rozsah poškození vnitřní hmoty materiálů, ze kterých jsou studované předměty zhotoveny,  
nebo skrytých vrstev. 

Možnosti zobrazení a  jeho kvalita závisí kromě intenzity zdroje rentgenového záření a  typu 
metody především na velikosti a tloušťce předmětu a na hustotě i složení zkoumaných mate- 
riálů, respektive atomové hmotnosti přítomných prvků. Propustnost rentgenového záření klesá 
s vyšší hustotou a tloušťkou materiálu a vzrůstající atomovou hmotnosti dané části.58 Výsledné 
zobrazení bývá v šedé tonalitě. Světlost záznamu odpovídá množství absorbovaného rentgeno-
vého záření, proto se méně propustné oblasti objektu zobrazí světlými odstíny a naopak.

Hlavními rentgenografickými metodami průzkumu jsou (transmisní) rentgenografie a  vý-
početní (počítačová) rentgenová tomografie.59 Rentgenografií se zaznamenává rentgeno-
vé záření prošlé předmětem, tedy transmise záření, přičemž výsledkem je dvoudimenzionální 
(2D) obraz. Při zobrazení dochází k redukci třetího rozměru předmětu, jelikož vzniklý obraz je 
soubornou informací záření prošlého celou jeho tloušťkou, respektive prostorovou projekcí 
zkoumaného díla. Z uvedených informací vyplývá, že rentgenografie je metoda vhodná přede-
vším k průzkumu předmětů, u kterých je potlačen třetí rozměr. Nejčastěji to jsou závěsné mal-
by, plošné textilie nebo rozmanité dřevěné objekty, povrchové úpravy, případně polychromie. 
Rentgenografickým průzkumem lze například získat detailní poznatky o podkresbách, podmal-
bách, podkladových vrstvách nebo tmelech, dalších výtvarných vrstvách, retuších a jiných dru-
hotných zásazích.60 Dále lze touto metodou značně rozšířit informace o základních materiálech 
předmětů, podložkách maleb nebo také 
různých podpůrných a  spojovacích prv-
cích a  konstrukcích. Rentgenografický 
obraz se získává v podobě celoplošných 
snímků, případně jejich skládáním nebo 
postupným skenováním díla. V  součas-
nosti jsou k dispozici přístroje s vysokým 
prostorovým rozlišením i  energetickou 
citlivostí.61

Obr. 24 Ukázka průzkumu předmětu rentgenovou 
výpočetní tomografií.62 

57 HAYEM-GHEZ et al., 2015; DYER, VERRI, CUPITT, 2013; GARGANO, 2019; SALERNO, 2014.
58 Je tedy silně pohlcováno těžkými prvky (Pb, Hg), a naopak propouštěno organickými látkami.
59 V textu může být využito zkrácených názvů radiografie pro transmisní rentgenovou radiografii nebo tomografie pro rentgenovou 

(výpočetní, počítačovou) tomografii. RE, 2014.
60 CHLUMSKÁ et al., 2017.
61 HRADILOVÁ, HRADIL, 2015.
62 Autor snímku: Z. Holý.
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Obr. 25 Tomografický snímek řezu předmětem. Na ob-
rázku jsou zviditelněny nejenom skryté součásti předmě-
tu a jeho vnitřní konstrukce, ale také letokruhy a defekty 
dřeva.

Rentgenografie v  transmisním uspořádání 
se při studiu objemnějších předmětů může 
vyznačovat určitými nevýhodami. Jsou jimi 
zejména nutnost použití silného zdroje zá-
ření a výsledné dvojrozměrné souborné zob-
razení. Při průzkumu tohoto typu předmětů, 
například nábytku, sochařských děl, hudeb-
ních nástrojů nebo různých archeologických 
artefaktů, potom nalézá uplatnění spíše vý-
početní tomografie. Tato metoda poskytuje 
trojdimenzionální (3D) obraz předmětu, jeho 
vnitřní struktury a obsahu. Získaná tomogra-
fická 3D projekce je výsledkem složení mno-
ha rovnoběžných virtuálních tenkých řezů 

předmětem (stovek projekcí) pomocí výpočetní techniky. Výsledná data mohou být kromě 
běžného zobrazování cenným podkladem k vizualizaci předmětu a tvorbě kopií nebo například 
k dendrochronologické dataci. Nevýhodou počítačové tomografie může být v jistých situacích 
nedostatečná rozlišovací schopnost v porovnání s transmisní radiografií. Při průzkumu malých 
předmětů může být tento nedostatek vyřešen využitím počítačové mikrotomografie. 

Rentgenografické metody byly převzaty z medicíny, i proto jsou k průzkumu transportovatel-
ných předmětů běžně využívány lékařské rentgeny a tomografy v nemocnicích. Tyto přístroje 
však nemusejí poskytovat uspokojivé výsledky v každé situaci. V dnešní době již bývá kvalit-
ní rentgenografická přístrojová technika různého uspořádání součástí nejen zahraničních, ale 
také některých tuzemských specializovaných pracovišť.63 K neinvazivnímu průzkumu in situ se 
využívají přenosné rentgeny. 

Rentgenové záření je zásadním způsobem škodlivé lidskému zdraví. Proto je nezbytné prů-
zkumy realizovat ve speciálních místnostech, zařízeních nebo boxech a při dodržení adekvát-
ních bezpečnostních podmínek, zejména v případech použití transportovatelných rentgenů.

Obr. 26 Výsledky prů-
zkumu dřevěného psa-
cího kabinetu metodou 
rentgenové výpočetní 
tomografie s  násled-
ným barevným zvýraz-
něním použitých dře-
věných bloků.64

63 HRADILOVÁ, HRADIL, TRMALOVÁ, ŽEMLIČKA, 2015.
64 RE, 2014.
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Rentgenovými radiografickými metodami může být obtížné zobrazit malby, polychromie a po-
vrchové úpravy na přípravných vrstvách vyznačujících se vysokou absorpcí rentgenového záře-
ní. Takovéto vrstvy většinou obsahují převážně těžké prvky. Ze stejného důvodu není prakticky 
možné studovat malby a povrchové úpravy na kovových podložkách. Nastíněnou problematiku 
lze řešit použitím metody elektronové-emisní radiografie (Electron-Emission Radiography). 
Detektor zaznamenávající emisi záření musí být v  tomto případě umístěn před zkoumaným 
předmětem, respektive malbou, zároveň tedy na straně zdroje vysokoenergetického rentge-
nového záření.65

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: všechny druhy materiálů i  předmětů až na některé výjimky, metoda například není 
vhodná pro malby na kovové podložce. 

2.1.8 3D skenování (3D Scanning)

3D skenování nalézá široké uplatnění při dokumentaci předmětů kulturního dědictví a jejich 
vizualizacích. Metoda 3D skenování se uplatňuje u objektů velmi rozdílných velikostí, počína-
jících rozměrnými soubory staveb až po skenování malých částí předmětů nebo jejich úprav 
v mikroměřítku. Využívá se při digitálním domodelovávání chybějících částí, monitoringu sta-
vu předmětu nebo například změn vniklých při procesu restaurování-konzervování. 

Obr. 27 Vznik doplňku 
části historické židle 
s  pomocí 3D skenová-
ní a  3D tisku. Nejprve 
byl vytvořen 3D tis-
kem model chybějící 
části podle 3D modelu 
dochovaného prvku, 
následně byl podle mo-
delu získaného 3D tis-
kem dotvořen doplněk 
židle.66

3D modely jsou cenným podkladem pro tvorbu kopií. V této souvislosti je novým rozměrem 
možnost tisku získaného digitálního modelu 3D tiskárnami. K 3D dokumentaci a průzkumu ob-
jektů kulturního dědictví lze využít několik typů zařízení s různou přesností, rychlostí dosahem 
i oblastí využití. Existuje celá řada 3D skenerů a technologií, přičemž pro jejich výběr je zásadní 
zejména velikost zkoumaného objektu a požadované rozlišení, respektive přesnost záznamu. 
V dnešní době se již běžně používá 3D optické skenování využívající laser nebo bílé světlo. Vý-
sledkem 3D skenování je podobně jako u jiných 3D technologií trojdimenzionální soubor dat, 
ze kterých je možné digitálně získat trojdimenzionální model předmětu nebo jeho části. Při 
využití těchto 3D technologií může být problematická jejich případná časová náročnost nebo 
ukládání a zpracování velkého množství dat.67

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: všechny druhy materiálů i předmětů.

65 STONER, RUSHFIELD, 2012; SCHALM et al., 2011.
66 Victoria and Albert Museum, London [online], 2019, [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.vam.ac.uk/articles/conservation-of-

-marie-antoinettes-chair. Autor fotografie: Zoe Allen.
67 BREJCHA, 2015; GUIDI, ATZENI, SERACINI, LAZZARI, 2004; NEJEDLÝ, GLÁSER, 2017; ENGEL, 2011.
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2.1.9 Méně využívané zobrazovací metody

V  rámci neinvazivního průzkumu a  při dokumentaci předmětů kulturního dědictví nacháze-
jí uplatnění další zobrazovací metody využívající fluorescenci. V praxi se nejčastěji používají 
metody zobrazování a záznamu viditelné fluorescence buzené viditelným světlem (Visible-
-Induced Visible Fluorescence/Luminescence, VIVL) nebo infračervené fluorescence taktéž 
generované viditelným světlem (Visible-Induced Infrared Fuorescence/Luminescence, VIL). 
Na základě průzkumů těmito metodami je možné například upřesnit informace o lokalizaci roz-
dílných materiálů a druhotných vrstev nebo o použitých pigmentech a pojivech v povrchových 
úpravách, polychromiích a malbách. Podle typu metody se k zobrazování nejčastěji používají 
digitální fotoaparáty, upravené digitální fotoaparáty a infračervené kamery.68

V posledních několika letech došlo ke značnému vývoji metod multispektrálního (Multispectral 
Imaging) a zejména hyperspektrálního zobrazování (Hyperspectral Imaging). Od tradičních ši-
rokopásmových zobrazovacích technik (viz 1.3.1.) se tyto metody liší možností získat mnoho, 
až stovky záznamů (obrazů, snímků) předmětu úzké spektrální šířky. Kromě zobrazování mohou 
získané soubory dat poskytnout analytickou informaci, ze které lze v různé míře interpretovat 
materiálové složení vybraného místa nebo porovnat a  vizualizovat plochy na základě jejich 
složení. K multispektrálnímu a hyperspektrálnímu zobrazování se využívají přístroje a různé pří-
slušenství podle spektrální oblasti zájmu a dalších technických parametrů. Nejjednodušší a nej-
lépe dostupnou technikou multispektrálního zobrazování v  ultrafialové (UV), viditelné (VIS) 
a blízké infračervené oblasti (NIR) jsou upravené digitální fotoaparáty použité s vhodnými filtry. 
Při pokročilém hyperspektrálním zobrazování v oblastech UV, VIS, IR záření se využívají hyper-
spektrální i jiné kamery a jejich různé kombinace.69

Další relativně novou a  perspektivní metodou je optická koherentní tomografie (Optical 
Coherence Tomography, OCT). Pomocí této metody lze vizualizovat stratigrafie vrstev, tedy 
hloubkové profily malby, polychromie, povrchových úprav nebo jiných relativně tenkých vrstev 
s rozlišením 1 až 10 µm. Je tedy možné získat určitou představu o počtu vrstev, jejich charakte-
ru, tloušťce, rozsahu i poškození. Touto metodou se zkoumají plochy rámcové velikosti v řádu 
čtverečních centimetrů. Průzkum je založen na interakci koherentního polychromatického 
záření v blízké infračervené oblasti s vrstvami.70 Tato metoda není běžně dostupná, přestože 
může poskytnout informace, které prakticky nelze v dnešní době získat jiným způsobem.

Obr. 28 Výstup optické koherentní 
tomografie OCT – vizualizace vrstev 
glazury, nečistot a dalších fenoménů; 
a/ dokumentace části kachle, b/ detail 
zkoumané části, c/ výsledek průzkumu 
OCT.71

68 DYER, VERRI, CUPITT, 2013; DRYER, TAMBURINI, O’CONNELL, HARRISON, 2018; DAVERI, 2016.
69 LIANG, 2012; MAC DONALD et al., 2017; POTTIER et al., 2019; POLAK, 2017.
70 HRADILOVÁ, HRADIL, 2015; ELIAS, MAS, COTTE, 2014; SPRING, 2008; IWANICKA, SYLWESTRZAK, TARGOWSKI, 2018.
71 IWANICKA, 2018. 
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Existují mnohé další zobrazovací metody průzkumu, které poskytují velmi důležité poznatky 
o zkoumaných předmětech. Některé z nich nejsou z různých důvodů v praxi rozšířené například 
proto, že jsou nedostupné nebo jsou příliš drahé, nacházejí se ve fázi výzkumu a vývoje nebo 
mají velmi specializované či relativně omezené využití. Za všechny lze jmenovat například tera-
hertzové zobrazování (Teraherz Imaging) a tomografii (Teraherz Tomography)72, ultrazvukové 
zobrazování (Ultrasound Imaging) nebo metody založené na termografii (Termography).73

2.2 Neinvazivní analytické metody

2.2.1 Ruční rentgen-fluorescenční spektrometrie (pXRF, pRFA) 
(Portable/Hand-Held X-ray Fluorescence Spectrometry)

Ruční rentgen-fluorescenční spektrometrie je univerzální metoda, která může snadno 
a rychle poskytnout informace o prvkovém složení měřeného místa. V optimálních přípa-
dech je možné s různou přesností stanovit také množství zjištěných prvků. Materiálová pod-
stata zájmových částí se odvozuje nejen z prvkového zastoupení, ale také na základě vizuál- 
ního posouzení. Rentgen-fluorescenční analýzou lze určit anorganické materiály včetně 
kovů. Metoda je vhodná k průzkumu veškerých typů předmětů kulturního dědictví. Při prů-
zkumu povrchových úprav, polychromií a maleb se metoda využívá především k rámcové 
identifikaci pigmentů a plniv. 

Obr. 29 Měření ručním rentgen-fluorescenčním 
spektrometrem, přístroj je připevněn na stativu.74

Na základě prvkového složení lze porovnávat různé části díla mezi sebou a tak odhalit doplň-
ky, přemalby, retuše a tmely nebo rozkrýt podstatu pozlacovačských technik, příčiny poško-
zení apod. Ruční rentgen-fluorescenční analýza nachází využití také při vytipování vhodných 
míst odběru vzorků i minimalizaci jejich počtu. Obecně bývá základní metodou a podkladem 
pro další průzkumy neinvazivními a invazivními metodami. Na základě průzkumu odebraných 
vzorků bývají výsledky rentgen-fluorescenční analýzy zpětně značně upřesněny. Kompilací zís-
kaných informací potom dochází ke zkvalitnění a zpřesnění celkové informace o zkoumaném 
předmětu. Určitou nevýhodou metody může být skutečnost, že měření neprobíhá pouze na 
povrchu, ale k analýze dochází do určité hloubky, tedy skrze svrchní vrstvy.75 Běžným měřením 
tedy nelze bez dalších informací rozlišit, z jaké vrstvy nebo hloubky pocházejí detekované prv-
ky ani určit stratigrafii vrstev.

72 COSENTINO, 2016; ZHANG, 2017; DANDOLO, 2013; PICOLLO, FUKUNAGA, LABAUNE, 2015.
73 AMBROSINI et al., 2010; ALFELD, BROEKAERT, 2013; HRADILOVÁ, HRADIL, 2015; PALOMAR, AGUA, GOMES-HERAS, 2018; DONI, 2014; 

SFARRA, 2015; MERCURI, 2018.
74 Deskgram [online], 2019, [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://deskgram.net/p/2004033757773927378_3002192779 
75 Hloubka analýzy závisí zejména na hustotě a chemickém složení. Zjednodušeně lze uvést, že se v případě povrchových úprav, maleb 

apod. většinou pohybuje v přibližném rozpětí desetin milimetru až milimetru, případně několika milimetrů.

Obr. 30 Příklad výsledných spekter získaných metodou ruční 
rentgen-fluorescenční analýzy.
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Rentgen-fluorescenční analýzu je možné provádět dotykovým i bezdotykovým způsobem. Běž-
ná velikost měřeného místa (bodu) je přibližně 3 × 3 mm2, může být i menší. Přes poměrně 
vysokou cenu přístrojů bývá kvůli všestrannému a snadnému využití, neinvazivnosti i možné 
bezdotykovosti tato metoda celkem dostupná na pracovištích specializovaných v daném obo-
ru. Ruční rentgen-fluorescenční spektrometry jsou sériově vyráběné přístroje o hmotnosti při-
bližně 1,5 kg. Principem metody je ozáření místa zájmu rentgenovým zářením a detekce vznik-
lého charakteristického záření emitovaného prvky přítomnými na povrchu a v podpovrchových 
vrstvách najednou76. Výstupem měření je spektrum se všemi charakteristickými energetickými 
pásy jednotlivých prvků, které se vyhodnocuje bez potřeby databází. Měření je rychlé, zpravidla 
trvá desítky sekund až jednotky minut. Jelikož je rentgenové záření zdraví škodlivé, musí se při 
měření dodržovat určitá bezpečnostní opatření. 

Metoda rentgen-fluorescenční analýzy se neustále rozvíjí. V současnosti je možné realizovat 
mikroanalýzy s prostorovým rozlišením až několika mikrometrů nebo provádět prvkové mapo-
vání velkých ploch pomocí různých skenovacích systémů (makro-XRF/MA-FRF). Další inovací je 
hloubkové profilování pomocí konfokální rentgen-fluorescenční analýzy, která již umožňuje 
získat informace o hloubkovém rozložení prvků, tedy ve vrstvách. Uvedené specializované po-
stupy rentgen-fluorescenční analýzy však prozatím stále nejsou v praxi běžně dostupné.77

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: anorganické materiály, všechny druhy předmětů.

2.2.2 Přenosná infračervená (pFTIR) a Ramanova spektroskopie (pRS) 
(Portable Infrared Spectroscopy, Portable Raman Spectroscopy)

Infračervená i Ramanova spektroskopie umožňují analýzu organických a anorganických ma-
teriálů. Z obecného hlediska jsou tyto komplementární metody molekulové analýzy vhodné 
k průzkumu všech typů předmětů kulturního dědictví a jejich povrchových úprav, polychro-
mií nebo maleb. Praktickým těžištěm infračervené spektroskopie je analýza organických 
látek. V rámci neinvazivního průzkumu tato metoda poskytuje orientační identifikaci poly-
merních pojiv, vybraných pigmentů, plniv a barviv. Ramanova spektroskopie se uplatňuje při 
studiu výtvarných materiálů, především pigmentů, plniv a organických barviv, dále potom 
například při analýze minerálů, skleněných, kovových a dalších předmětů. Při průzkumech 
památek bývá zpravidla nutné k těmto metodám použít další neinvazivní a invazivní doplň-
kové techniky.78 

V současné době jsou komerčně dostupné snadno přenosné přístroje konstruované jako ruč-
ní kompaktní spektrometry anebo menší přenosné spektrometry s vláknovou optikou. Podob-
ně jako ostatní přenosná přístrojová technika však většinou nedisponují některými výhodami, 
například optimálními podmínkami měření, vysokým rozlišením a  možnostmi nastavení jako 
robustnější laboratorní přístroje. Laboratorní techniku lze využít při neinvazivním průzkumu 
ex situ, málokdy je možné přístroje transportovat k měření in situ. Transport větších labora-
torních přístrojů bývá problematický, někdy prakticky téměř nemožný. Metody infračervené 
a Ramanovy spektroskopie lze použít ve skenovacím uspořádání.79

Využití neinvazivních přenosných metod infračervené a Ramanovy spektroskopie u nás není 
rozšířeno, přestože mohou v závislosti na dané situaci poskytovat velmi přínosné i všestranné 
informace o materiálovém složení. Základní principy a bližší oblasti jejich využití jsou podrobněji 
popsány v části invazivního průzkumu, kde nacházejí stěžejní uplatnění při materiálové analýze 
odebraných vzorků laboratorními spektrometry a mikrospektrometry (viz 4.2.1., 4.2.2.).

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: především povrchové úpravy, polychromie, malba, textilie, další zdobné techniky, in-
fračervená spektroskopie je vhodná zejména pro organické materiály, Ramanova spektromet-
rie je vhodná pro anorganické a některé organické látky, například organické pigmenty nebo 
barviva.

76 Existuje určité omezení detekčního rozsahu, teoreticky mohou být analyzovány prvky od beryllia nebo hliníku po uran.
77 CHLUMSKÁ et al., 2017; SCIUTTO et al., 2018.
78 ČERMÁKOVÁ, KOSAŘOVÁ, 2015, s. 4; MAZZEO ed., 2016, s. 60–61, 68; VANDENABEELE, EDWARDS, JEHLIČKA, 2016.
79 LAUWERS et al., 2014; ADRIAENS, 2005; BERSANI et al., 2016; MAZZEO ed., 2016, s. 44–45, 47.
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2.2.3 UV-VIS-NIR reflexní a fluorescenční spektroskopie 
(UV-VIS-NIR Reflectance Spektroscopy, Fluorescence Spectroscopy)

Metody molekulové analýzy UV-VIS-NIR reflexní a fluorescenční spektroskopie se při nein-
vazivním průzkumu využívají zejména k relativnímu vzájemnému porovnání měřených míst 
a v optimálních případech také k identifikaci pigmentů, barviv, záznamových prostředků, 
případně organických pojiv. Stěžejní uplatnění nacházejí při studiu povrchových úprav, po-
lychromií, maleb, rukopisů nebo textilií.80 

Tyto metody lze spíše považovat za doplňkové. Měření se většinou realizuje v různých kom-
binacích ultrafialové (UV), viditelné (VIS), případně blízké (NIR) infračervené oblasti elektro-
magnetického spektra. Při průzkumech in situ se často používají přenosné spektrometry s vlák-
novou optikou (Fiber Optic Reflectance Spectroscopy, FORS). Měření uvedenými metodami 
bývá dále využíváno k ověření nebo doplnění výsledků získaných multispektrálním a hyper-
spektrálním zobrazováním. Z reflexních měření lze získat kolorimetrická data, tedy objektivně 
a přesně vyhodnotit například barevnost, ale také jas nebo lesk apod. V odborné literatuře se 
uvádí možnost využití také tzv. časově rozlišené fluorescenční spektroskopie (Timed-Resolved 
Fluorescence Spectroscopy) při průzkumu předmětů kulturního dědictví.81

Obr. 31 Měření barevnosti 
ručním UV-VIS spektrofo-
tometrem (kolorimetrem) 
na tapiserii.82

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: všechny druhy materiálů i předmětů, metoda je spíše doplňková, vyhodnocení optic-
kých vlastností.

2.2.4 Méně využívané analytické neinvazivní metody

Neinvazivním způsobem je již možné využít metodu rentgenové difrakce (Portable X-ray Dif-
raction, pXRD). V praxi se tato metoda při neinvazivním průzkumu prozatím využívá zcela mi-
nimálně (viz 4.2.3.).83

V odborné literatuře jsou dále publikovány příklady využití metody protony indukované rent-
genové emise (Particle Induced X-Ray Emission Spectroscopy, PIXE) při neinvazivních průzku-
mech. Zjednodušeně lze nastínit, že se tato metoda prvkové analýzy vyznačuje vyšší citlivostí 
a může být například zajímavější pro detekci lehčích prvků nebo prvků ve stopových množ-
stvích v porovnání s velmi rozšířenou rentgen-fluorescenční spektroskopií. K průzkumu na ob-
jektech bývá protony indukovaná rentgenová emise využita také s hloubkovým profilováním 
a ve skenovacím uspořádání. Metoda se neinvazivním způsobem využívá ojediněle v zahraničí 
k řešení specifických problematik.84

80 MAZZEO ed., 2016, s. 45–46; SMITH, THOMPSON, LENNARD, 2017, s. 260.
81 MOUNIER et al., 2014; ROMANI, CLEMENTI, MILIANI, FAVARO, 2010; ZAFFINO et al., 2017; DRYER, TAMBURINI, O’CONNELL, HARRISON, 

2018; COMELLI et al., 2011; TAMBURINI, DRYER, 2019; FERRI et al., 2018.
82 Icon - The Institute of Conservation [online], 2019, [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://icon.org.uk/events/colour-science-and-

-colour-measurement-for-conservators-and-conservation-scientists 
83 NAKAI, ABE, 2011; HIRAYAMA, 2018; CHIARI, SARRATIN, HEGINBOTHAM, 2016.
84 CALLIGARO, GONZALEZ, PICHON, 2015.
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2.3 Neinvazivní diagnostické a další metody

V praxi se využívají metody založené na využití ultrazvuku, především měření rychlosti ultra-
zvukové transmise, dále potom metody akustické detekce a detekce kovů. Neinvazivním způ-
sobem lze dále stanovit vlhkost materiálů pomocí ručních přístrojů.

Rychlosti transmise ultrazvukového signálu, zjednodušeně metoda ultrazvukové transmise 
(Ultrasound Transmission), nalézá široké uplatnění při posouzení stavu, vnitřní integrity, pev-
nosti nebo při detekci skrytých defektů různých materiálů, zpravidla dřeva, hornin a zatvrdlých 
malt. Tato metoda dále umožňuje vyhodnotit některé dílčí úkony restaurátorského zásahu, na-
příklad konsolidaci. Princip metody spočívá v měření rychlosti přechodu ultrazvukového signá-
lu zkoumaným materiálem. Pro daný materiál a jeho stav je charakteristická nejenom rychlost 
ultrazvukového signálu, ale také jeho tvar a intenzita. K měření se běžně používají přenosné 
přístroje opatřené dvěma sondami. V případě, kdy je použita celá řada sond, je předmět mapo-
ván tzv. ultrazvukovou tomografií.85

Obr. 32 Ukázka měření ultrazvukové transmise, a/ měření na štukovém prvku, b/ výsledný graf.

Metody akustické detekce podobně jako ultrazvuko-
vá transmise rozšiřují poznání o stavu materiálů, vnitř-
ních defektech, přítomnosti dutin nebo například od-
loučení vrstev. Provádějí se mechanickým namáháním 
povrchu poklepem rukou, nástrojem, případně daným 
tělesem. Průzkum je založený na zjišťování nebo zá-
znamu zvukové, případně  jiné odezvy materiálu. Vy-
hodnocení může být subjektivní nebo se provádí pří-
strojovou technikou.

Detekce kovů se využívá k  rychlému orientačnímu 
zjištění vnitřních kovových výztuží, konstrukcí nebo 
armatur. Nachází uplatnění při průzkumu štuků, ka-
menosochařských děl, dřevěných a dalších předmětů. 
V závislosti na řešené problematice mohou být pou-
žity detektory různé konstrukce, většinou se využívají 
ruční přístroje. Podle typu přístroje lze detekovat kovy 
v různých hloubkách. 

Diagnostický průzkum může dále zahrnovat měření 
vlhkosti různých materiálů, například omítek a dřeva. 
Neinvazivně lze použít kapacitní nebo mikrovlnné ruč-
ní vlhkoměry, případně dataloggery.86 

85 KLOIBER, 2007; SVAHN, 2006, s. 32. Metoda může být v případě použití zapichovacích sond mikrodestruktivní.
86 ČSN EN 15758, 2011. Ochrana kulturního dědictví – Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů. Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha.

a/ b/

Obr. 33 Ukázky přenosných 
detektorů kovů.
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3 Zadání invazivního průzkumu, odběr vzorků
Odběr vzorků je nevratným invazivním zásahem do zkoumaného předmětu. Velikost i počet 
vzorků by měly být minimální, ale zároveň reprezentativní pro získání požadovaných informací. 
Většinou je dostačující velikost vzorků tak malá, že je možné jejich odběr považovat za mikro-
invazivní. Přes tuto skutečnost je nutné k odběru vzorků přistupovat až po vyčerpání neinva-
zivních metod průzkumu, na základě jejich výsledků, mezioborové diskuze, důsledné rozvahy 
a předem stanovené koncepce zákroku zahrnující další postupy průzkumu. Odběr vzorků by 
měl být prováděn osobou s dostatečnou odborností a nejlépe také zkušeností v souladu s plat-
nou legislativou.87

3.1 Teoretické aspekty a cíle odběru vzorků

Invazivní průzkum založený na odběru vzorků stále zaujímá nezastupitelné postavení při studiu 
předmětů kulturního dědictví navzdory dynamicky se rozvíjejícím možnostem neinvazivních 
metod. Může totiž poskytnout přesnou kvalitativní i kvantitativní analýzu materiálů, ze kterých 
jsou tyto předměty zhotoveny, případně další informace dostatečné kvality o jejich specifických 
vlastnostech. Průzkumem příčných řezů vzorků je možné obdržet detailní poznatky o stratigra-
fii a komplexním složení kompletních souvrství, často povrchových úprav, polychromií a maleb, 
čehož prakticky nelze neinvazivním průzkumem docílit ani v současnosti. Na základě průzkumu 
vzorků lze upřesnit zjištění o stavu předmětu nebo rozkrýt podstatu nežádoucích jevů, jejich 
příčin a následků. Studium vzorků potom značným způsobem přispívá ke vhodnému plánování 
restaurování-konzervování a někdy může sloužit ke kontrole i posouzení dílčích úkonů zákroku, 
zejména odstraňování vrstev, čištění, fixace a konsolidace.

Obr. 34 Příklad velkého počtu dochovaných povrchových úprav zaznamenaných mikroskopicky na nábrusu odebrané-
ho vzorku (a/ asi 40 vrstev), které není možné přesně rozlišit ani zdokumentovat stratigrafickou sondou nebo zjistit 
jejich optické vlastnosti či materiálové složení neinvazivním způsobem, b/ detail místa odběru vzorku.

Výběr míst odběrů vzorků, jejich množství i velikost se řídí cíli průzkumu, povahou a stavem 
předmětu, dále potom výsledky neinvazivního průzkumu a dalšími jevy souvisejícími s danou 
situací a problematikou. Na základě poznatků získaných z neinvazivního průzkumu lze zpřes-
nit a zefektivnit lokalizaci odběrů vzorků a zároveň minimalizovat jejich počet i velikost, což 
je z hlediska dosažení maximální šetrnosti k předmětu ve většině případů nutností. Na dru-
hou stranu je nezbytné si uvědomit, že přesná identifikace různých látek, ať už organického či 
anorganického, přírodního nebo syntetického původu, nacházejících se v malém množství ve 
směsných materiálech vzorků minimální velikosti – což bývá specifikum daného oboru – může 
být velice obtížná a někdy dokonce až prakticky nemožná.88

Z hlediska přesnosti a reprezentativnosti výsledků průzkumu bývá přínosnější disponovat vět-
ším než minimálním množstvím, případně počtem vzorků, kterou analýza sama o sobě vyžaduje. 
Je zcela samozřejmé, že tato skutečnost není v souladu s přístupy památkové péče, v jejichž 

87 EN 16085, 2012, Conservation of Culture property - Methodology for sampling for materials of of culture property - General rules. 
Technical Comittee CEN/TC346 Conservatiion of cultural property.

88 NOVOTNÁ, KARHAN, PECHOVÁ, 2001.

a/ b/
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rámci se usiluje odběr minimalizovat. Na druhou stranu je zapotřebí mít na zřeteli, že odběr vět-
šího počtu vzorků nebo vzorku větší velikosti nemusí vždy nutně znamenat negativní zásah do 
památky a paradoxně může být ve výjimečných případech dokonce žádoucí. Příkladem mohou 
být situace, kdy nelze navrátit na původní místo ani jinak využít některé částí a fragmenty díla, 
případně u nich hrozí úplný zánik jako například při nevratném odstraňování vybraných povr-
chových úprav, polychromií a maleb včetně druhotných vrstev. V takovýchto případech mohou 
být vzorky jediným dokladem o jejich existenci, a pokud není možné je analyzovat, měly by se 
alespoň archivovat. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že bez možnosti přesné lokalizace 
vzorku na předmětu může mít výsledek jeho průzkumu do určité míry sníženou vypovídající 
hodnotu, protože nemusí být zcela reprezentativní.

Z uvedeného vyplývá, že seriózní invazivní průzkum nelze provádět bez dokonalé a přesné roz-
vahy i přípravy, optimálně na základě konzultací a mezioborové spolupráce, která je přínosná 
nejen z hlediska citlivého přístupu k dílu, ale pozitivně ovlivňuje také výsledky průzkumu a při-
náší správnější interpretaci získaných údajů.

3.2 Postup a zásady odběru vzorků v praxi

K odběru vzorků by měly být upřednostňovány oblasti zaručující nejmenší narušení výtvarné 
hodnoty, případně materiálové integrity zkoumaného předmětu. Tomuto předpokladu vyhovují 
především pohledově skrytá a hůře viditelná místa, defekty či výtvarně, případně účelově méně 
významné části. Na druhou stranu je nezbytné k odběru vzorků přistupovat s vědomím, že se 
tyto oblasti mohou vyznačovat sníženou reprezentativností, například kvůli poškození a zne-
čištění okrajů defektů nebo přítomnosti menšího počtu vrstev ve skrytých, méně významných 
nebo viditelných místech.89

Podoba vzorků určených k průzkumu může být poměrně různorodá. Většinou se odebírají kom-
paktní (kusové) vzorky materiálů, souvrství povrchových úprav, polychromií a  maleb nebo 
prášky. Další nepříliš častou variantou je odběr vzorku v podobě výluhu (extraktu), který vznik-
ne rozpouštěním a extrakcí materiálu vhodně vybraným rozpouštědlem přímo ze zkoumaného 
předmětu. 

Při průzkumu povrchových úprav, polychromií a maleb je obvyklým cílem odběru vzorku získat 
kompletní souvrství přítomných vrstev s fragmentem podložky. Tímto způsobem lze zajistit od-
běr vzorku, který bude obsahovat nejstarší dochované vrstvy včetně úpravy povrchu nosného 
materiálu. Při vysokém riziku desintegrace díla, například u maleb na textilní a papírové pod-
ložce, nemusí vzorek nutně fragment podložky obsahovat. V této situaci může být postačující 
přesvědčit se o tom, že byla odebrána nejstarší vrstva v místě odběru vzorku například pomocí 
zvětšovací techniky.

Obr. 35 Příklad fotografické dokumentace místa odběru vzorku, a/ bílé světlo, b/ UV fluorescence.

89 Při intervencích zahrnujících odstraňování ať už původních nebo druhotných materiálů, například vrstev povrchových úprav a maleb, 
se doporučuje, pokud je to možné, ponechat jejich vzorek na méně viditelném nebo skrytém místě.

a/ b/
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Obr. 36 Mikroskopická (USB mikroskop) dokumentace 
místa odběru vzorku.

V praxi mohou nastat případy, kdy je nezbytné 
odebrat vzorek málo soudržného materiálu 
nebo vrstevnatý vzorek v místech, kde se jed-
notlivé vrstvy od sebe oddělují. Odběr vzor-
ku lze v takovýchto situacích řešit například 
předzpevněním vybraného místa adhezivem 
nebo dočasným pojivem.90 Je však nutné si 
uvědomit, že kontaminace vzorku organic-
kým adhezivem může zkomplikovat, někdy 
dokonce znemožnit identifikaci organických 
látek nebo modifikovat stratigrafii vrstev. Při průzkumu oddělujících se souvrství se většinou 
odebírá více na sebe navazujících vzorků. V tomto případě je vhodné návaznost vrstev zkontro-
lovat, případně dokumentovat v mikroměřítku.

Vlastní odběr vzorku může být v závislosti na dané situaci účelné provádět při větším zvětšení. 
Zpravidla se při odběru využívají jemné ostré nástroje pocházejících z medicínské praxe, napří-
klad jehly, žiletky, pinzety nebo drobné zubotechnické vrtačky s různým zakončením. Nejčastěji 
se vzorky odebírají skalpelem, případně dlátkem. K uložení a transportu malých vzorků jsou nej-
vhodnější malé plastové kónické vzorkovnice. Méně vhodné bývají plastové sáčky se zipovým 
zavíráním zejména kvůli obtížnějšímu a méně praktickému vyjmutí vzorku. Materiál vzorkovnic 
a sáčků musí být inertní ke vzorku.91

Obr. 37 Základní způsoby uložení vzorků, plastové vzor-
kovnice a sáčky.

3.3 Záznam o odběru vzorků, předávací protokol

V souvislosti s odběrem vzorků a  jejich předáním zhotoviteli průzkumu je nezbytné provést 
fotografickou dokumentaci a  písemný záznam odběru vzorků zahrnující detailní informace 
o vzorcích, předmětu, lokalizaci odběrů vzorků, cílech odběru vzorků, případně navrhovaném 
postupu průzkumu. Dále se uvádějí údaje související s formálním procesem zadání průzkumu, 
případně další účelné informace. Náležitosti odběru vzorku a plánovaný postup průzkumu je 
většinou nezbytné nejprve konzultovat se zhotovitelem průzkumu. Označení a manipulace se 
vzorkovnicí by měly být provedeny takovým způsobem, aby nedošlo k náhodnému odstranění, 
záměně, ztrátě nebo poškození vzorků.

Místo odběru vzorku je nutné v závislosti na dané situaci vyznačit buď do celkového snímku 
předmětu, nebo jeho části, jedná-li se například o rozměrné dílo, případně do grafického zá-
kresu. Dále je nutné fotograficky místo odběru vzorku zdokumentovat v detailu, podle potřeby 
v mikroměřítku, nebo UV fluorescenční fotografií. Fotografie by měly být opatřeny měřítkem 

90 K předzpevnění mohou být použita adheziva na bázi polymerních roztoků nebo disperzí. Dočasná pojiva na rozdíl od adheziv ze 
vzorku časem pomalu vysublimují, v praxi se používá například cyklododekan.

91 STONER, RUSHFIELD, 2012. Nedoporučuje se popis vzorkovnice nebo sáčku fixem, jelikož lze popisku snadno smazat.

Obr. 38 Běžné nástroje používané k odběru a manipulaci 
se vzorkem.
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a podle možností i účelu také kalibračními standardy (např. černobílá, barevná tabulka). Na 
základě popisu a dokumentace by mělo být teoreticky možné zpětně přesně dohledat místa 
odběrů vzorků i v časovém odstupu.

Optimální soubor informací o odběru vzorků a zadání průzkumu92 většinou zahrnuje následující 
údaje:

- základní údaje o předmětu, případně jeho části: typ, název, materiály, velikost, případně autor-
ství, datace, provenience, stav, inventární číslo, rejstříkové číslo kulturní památky

- současná, případně plánovaná lokalizace předmětu: základní údaje o umístění, například ad-
resa a typ stavby, název instituce, poschodí, číslo nebo popis umístění místnosti (prostoru)

- základní údaje o povrchových úpravách, polychromiích, malbách: typ, technika, motiv, autor-
ství, datace, provenience, stav, druhotné zákroky (rozsah, typ, počet vrstev, materiály, případ-
ně datace)

- vzorek: popis vzorku, přesná lokalizace, souřadnice místa odběru, množství, podoba (vzorek 
kusový, práškový, výluh), předpokládaná stratigrafie u vrstevnatých vzorků, barevnost, před-
pokládané složení, druhotné zásahy, způsob odběru

- nezaměnitelné označení vzorku, respektive identifikační číslo, případně předběžné označení, 
datum odběru, případně klimatické podmínky nebo jméno osoby, která vzorek odebrala

- kvalitní celkový snímek předmětu, případně jeho části s  vyznačením míst odběrů vzorků, 
podle situace vyznačení míst odběrů vzorků do zákresu, fotografická dokumentace detailů 
s přesným vyznačením míst odběrů, případně snímek v mikroměřítku, podle potřeby UV fluo-
rescenční fotografie, snímky nebo mikrosnímky vzorků, fotografie by měly obsahovat měřít-
ko, případně kalibrační standardy

- cíle průzkumu, případně předpokládané metody průzkumu

- údaje o zadavateli průzkumu a/nebo majiteli předmětu: názvy institucí nebo jména osob, ad-
resy, kontakty, podpis zadavatele, případně číslo restaurátorské licence

- dohodnuté datum pro odevzdání průzkumu, případně předpokládaná cena, fakturační údaje.

Uvedený přehled informací (viz Tab. 1) nemusí být zcela vyhovující pro každou řešenou situaci 
odběru vzorku nebo související předání vzorků zhotoviteli průzkumu, ať už z hlediska nadbyteč-
nosti, dostupnosti, relevance nebo naopak možné absence některých údajů.

Zpráva z průzkumu, pokud je samostatným svébytným dokumentem, by měla podle situace ob-
sahovat mnohé informace o odběru dodaných vzorků, které jsou uvedeny výše. Z nezbytných 
údajů jsou to zejména základní popis a charakteristika analyzovaného díla, informace o zada-
vateli a/nebo majiteli předmětu, přehled cílů průzkumu, přehled a popis vzorků a jejich loka-
lizaci na předmětu, detailní snímky míst odběrů vzorků, metodika průzkumu zahrnující popis 
použitých metod, včetně typu přístroje a parametrů měření, datum, kontakt pracoviště a jména 
zpracovatelů průzkumů, výsledky a získaná data, včetně jejich interpretace a závěr.93

92 Soubor údajů se někdy uvádí jako záznam k odběru vzorků, pro zhotovitele jako předávací protokol k odběru vzorků.
93 NOVOTNÁ, KARHAN, PECHOVÁ, 2001.
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Tab. 1 Příklad záznamu o odběru vzorku.94

základní 
informace upřesnění, příklady

identifikační kód nezaměnitelné identifikační číslo, předběžné označení vzorku

důvody odběru 
vzorku

materiálové složení, zjištění stratigrafie nebo složení vrstev – 
pigmentů, pojiv, plniv, barviv, identifikace poškození, napadení a jiných 
změn, stav materiálů, datace atd.

plánovaný 
průzkum,

cíle průzkumu

předpokládané metody a postupy průzkumu, sled metod průzkumu, 
jednotlivé cíle průzkumu a jejich priority

zhotovitel 
průzkumu instituce, osoba, adresa, kontaktní údaje

informace o předmětu:

umístění – stavba typ stavby, název instituce, adresa

lokalizace 
v rámci stavby 

popis (číslo) místnosti (prostoru), orientace umístění ke světovým 
stranám

registrační číslo, 
identifikace

inventarizační číslo, název předmětu vedený v registru (pokud 
existuje), rejstříkové číslo kulturní památky

popis předmětu 
a jeho části typ, datace, autorství, velikost, motiv, barevnost, druhotné zákroky

majitel název instituce, jméno zastupující osoby/vlastníka, adresa, kontaktní 
údaje

zadavatel 
průzkumu

název instituce, jméno zastupující osoby, adresa, kontaktní údaje, 
podpis

údaje o vzorku/vzorcích

lokalizace 
vzorku/vzorků

přesný popis místa odběru vzorku (souřadnice), fotografická nebo jiná 
grafická dokumentace s vyznačením místa odběru vzorku – celkový 
snímek předmětu nebo jeho části, detail místa odběru, případně 
mikrosnímek, UV fluorescenční fotografie, které by měly obsahovat 
měřítko, případně kalibrační tabulky

popis vzorku/
vzorků

typ vzorku (kompaktní vzorek, prášek apod.), předpokládaná 
stratigrafie, barevnost, složení vrstev, druhotné vstupy, velikost, datum 
odběru vzorku

fotografie 
vzorku/vzorků

podle situace, v závislosti na velikosti vzorku běžná fotografie 
nebo mikrosnímek v bílém světle, případně UV fluorescenční 
mikrofotografie

způsob odběru ve specifických případech, například při odběru výluhu použité 
rozpouštědlo, případně nosič vzorku, možné kontaminace

další informace klimatické podmínky, provedené průzkumy, výsledky jiných analýz, 
datum odběru, případně kdo vzorky odebral

94 EN 16085, 2012. Conservation of Culture property – Methodology for sampling for materials of culture property – General rules. 
Technical Committee CEN/TC 346 Conservation of cultural property.
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3.4 Dokumentace a zpracování vzorku před dalším průzkumem

Neupravený odebraný vzorek se v  závislosti na jeho velikosti a charakteru většinou nejprve 
vyhodnocuje a dokumentuje pomocí optické nebo stereoskopické mikroskopie, případně pro-
zkoumá lupou. Podle situace se větší vzorky zaznamenávají fotoaparátem, pokud možno s ka-
libračními standardy (např. černobílá, barevná tabulka). Dokumentační snímky vzorků by měly 
být opatřeny měřítkem. V mnoha případech je účelné provést mikroskopický průzkum a doku-
mentaci neupravených vzorků metodou UV fluorescenční mikrofotografie, případně ve fluores-
cenci generované modrým světlem.

Obr. 39 Příklad mikroskopické dokumentace vzorku, a/ bílé světlo, b/ UV fluorescence, c/ viditelná fluorescence gene-
rovaná modrým světlem, zvětšení mikroskopu 200×.

Obr. 40 Příklad fotografické dokumentace většího vzorku.

Ve větším zvětšení se vypozoruje a ověří charakter, barevnost, případně kompletnost souvrství 
nebo stratigrafie vrstevnatých vzorků. Na základě prohlídky se vybere vhodný úlomek pro další 
průzkum nebo se vzorek pomocí jemných nástrojů, případně speciálních přístrojů, rozdělí podle 
cílů a možností následných průzkumů, respektive analýz. Cíli a možnostmi analýz je částečně 
řízen nejen způsob odběru vzorků a  výběr vhodných úlomků k  dalšímu průzkumu, ale také 
jejich další podoba a zpracování. Vzorky nemusí být nutné pro další analýzy zásadním způso-
bem upravovat. V těchto případech se zkoumají v podobě, ve které byly odebrány. Ve většině 
případů je však úprava vzorku nezbytná. Nejčastěji se vzorky zpracovávají do podoby brouše-
ných příčných řezů – nábrusů nebo výbrusů. Příčné řezy umožňují vzorky dostatečně detailně 
zkoumat v rovině kolmé na směr vrstev. Tímto způsobem lze také zpevnit nebo vhodně upravit 
málo soudržné či velmi malé vzorky do vhodného rozměru, což zaručí jejich snadnou manipu-
lovatelnost a opracovatelnost.

Nábrusy i výbrusy se zhotovují zalitím vzorků vytvrzovací hmotou95 ve formě a jejich následným 
broušením, leštěním nebo řezáním po vytvrdnutí hmoty. Je zpravidla žádoucí, aby byla polymer-
ní hmota po vytvrdnutí průhledná, případně poloprůhledná, což umožňuje precizní kontrolu 
následné úpravy vzorku. Nejčastěji se využívají polymerní systémy na bázi polyakrylátů, po-
lyesterů a epoxidových pryskyřic. Někdy je účelné, aby tvrdnutí polymerní hmoty probíhalo za 
sníženého tlaku. Tímto způsobem lze docílit průnik polymeru do vnitřní hmoty vzorku a jeho 
zpevnění. Při přípravě nábrusu se vzorek umístěný v zatvrdlé hmotě sbrousí z jedné strany, po-
zoruje se nebo analyzuje v odrazu (reflexi). 

Výbrus se získá řezáním a broušením vzorku ve vytvrzovací hmotě z obou stran do tak tenkého 
řezu, až je vzorek poloprůhledný. Účelem takovéto přípravy je umožnění průzkumu vzorku také 
v procházejícím normálním nebo polarizovaném světle (transmisi). Výbrusy vzorků jsou natolik 
tenké, že může být jejich barevnost zkreslená.

95 Pórovité materiály, například horniny a omítky, se podle situace zalévají s využitím podtlaku (vakuově).

a/ b/ c/
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Obr. 41 Příprava nábrusu na brusce, leštění vzorku.

Ve většině případů, často u  vrstevnatých 
vzorků polychromií, povrchových úprav 
a  maleb, se připravují nábrusy. Jejich stu-
diem lze nejpřesněji rozkrýt nejvíce po-
žadovaných informací najednou. Příprava 
nábrusů je snadnější než vyhotovení výbru-
sů. Nábrusy umožňují současně zkoumat 
stratigrafii, tedy způsob vrstvení, jednotlivé 
komponenty a charakter vrstev i jejich sku-
tečnou barevnost. Pro účely detailního mi-
kroskopického průzkumu kovů, tzv. metalo-
grafii, se leštěné nábrusy dále mohou upravovat leptáním. Výbrusy se připravují zejména z omí-
tek, tmelů a hornin. U těchto materiálů je možné průzkumem v procházejícím polarizovaném 
světle získat širší škálu informací včetně identifikace některých složek. Další charakteristickou 
řešenou problematikou je mikroskopická identifikace dřeva, která vyžaduje tenké vzorky dřeva 
relativně malé velikosti získané ze tří směrů.

Obr. 42 Leštěné příčné řezy vzorky, a/ výbrusy vzorků béžového a hnědo-červeného štuku přilepené na podložní sklo, 
b/ nábrusy stejných vzorků.

Obr. 43 Optická mikroskopie, a/ nábrus štukových vrstev v odraženém bílém světle (reflexe), b/ výbrus stejného vzorku 
v procházejícím bílém světle (transmise, II nikoly).

a/

a/

b/

b/
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4 Vybrané instrumentální metody invazivního průzkumu

4.1 Zobrazovací optické metody a metody prvkové analýzy

4.1.1 Optická (světelná, polarizační a fluorescenční) mikroskopie (OM) 
(Optical Microscopy, Optical Microscopy Under Polarized Light, Fluorescence 
Microscopy)

Optická mikroskopie představuje základní a nejrozšířenější nedestruktivní metodu průzku-
mu a dokumentace vzorků. V mikroměřítku se běžně studují a  fotograficky dokumentují 
různé typy vzorků, tedy kompaktní úlomky, nábrusy, výbrusy, vlákna i  prášky. Komplexní 
mikroskopický průzkum se většinou provádí pomocí badatelských polarizačních mikro-
skopů, které bývají opatřeny záznamovou digitální technikou. Tyto mikroskopy disponují 
dostatečným zvětšením96, možností průzkumu v odraženém, procházejícím, polarizovaném 
světle a dalšími technikami, zejména UV fluorescenční mikrofotografií a fluorescenční mi-
krofotografií v modrém světle.

Obr. 44 Optický (polarizační bada-
telský) mikroskop.

Mikroskopie nachází uplat-
nění již při dokumentaci 
a studiu neupravených vzor-
ků, výběru vhodných úlom-
ků a  jejich úpravě pro další 
bádání. Často bývá účelné 
průzkum i  dokumentaci ne- 
upravených vzorků reali-
zovat také pomocí fluores-
cenčních mikroskopických 
technik, zejména UV fluores-

cenční mikrofotografie. Mikroskopicky lze zjistit charakter, kompletnost a vrstevnatost odebra-
ného vzorku, jeho optické a jiné vlastnosti i to, do jaké míry vzorek vyhovuje cílům plánovaných 
analýz.

Mikroskopický průzkum je možné úspěšně uplatnit u  všech typů předmětů kulturní povahy 
k  zodpovězení různorodých otázek. V  mikroměřítku se zkoumají vlastnosti nebo materiálo-
vá podstata částí studovaných předmětů, jejich povrchových úprav, polychromií nebo maleb, 
upřesňuje se typ poškození a  jeho příčin nebo se vyhodnocují úkony restaurátorského-kon-
zervátorského zásahu. Mikroskopický průzkum může sloužit k  identifikaci textilních vláken 
a pigmentů a například odhalit jejich přírodní či syntetický původ. Na základě mikroskopického 
průzkumu se provádí identifikace druhů dřev nebo biologického napadení. V rámci tzv. petro-
grafického průzkumu, který využívá polarizační mikroskopii a pracuje tedy s výbrusy, je možné 
určit anorganické složky hornin a maltovin. Charakteristické mikroskopické vlastnosti uvede-
ných materiálů jsou uváděny v mnohé přehledové literatuře, odborných článcích nebo inter-
netových databázích.97 Průzkumem nábrusů vrstevnatých vzorků lze získat detailní představu 
o stratigrafii vrstev, tedy způsobu a vzájemné souslednosti vrstvení, nebo jejich optických, mor-
fologických, případně jiných vlastnostech.

96 Zvětšení badatelských optických mikroskopů se pohybuje od 25× do 500× nebo 1000×.
97 EASTAUGH, WALSH, CHAPLIN, SIDDALL, 2014; ŠIMŮNKOVÁ, BAYEROVÁ, 2014; CAMPBELL, 1999; SCHAFFER, SCHWEINGRUBER, 1990; 

KOUTNÍK et al., 2015.
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Obr. 45 Mikroskopické snímky stratigrafie povrchových úprav: a/ bílé světlo, b/ UV fluorescence, c/ viditelná fluores-
cence generovaná modrým světlem, zvětšení mikroskopu 200×.

Průzkum UV fluorescence v  mikroměřítku rozšiřuje škálu informací podobně jako metoda 
UV fluorescenční fotografie (viz 2.1.3.) prováděná na předmětu. Na základě UV fluorescence 
je například možné na příčném řezu vzorku rozlišit nebo zvýraznit jednotlivé vrstvy, odhalit 
přítomnost a distribuci organických látek, pigmentů a barviv nebo také rozšířit poznatky o je-
jich složení.

V souvislosti s mikroskopickými technikami nelze opomenout možnost použití stereoskopic-
kých mikroskopů. Přestože běžné stereoskopické mikroskopy nedosahují velkých zvětšení, pří-
padně variability zobrazovacích technik jako klasické optické mikroskopy, vyznačují se větší 
hloubkou ostrosti, a proto se využívají zejména při prvotní prohlídce a dokumentaci větších 
vzorků. Dále je nutné poukázat na možnost využití pokročilých digitálních mikroskopů, které 
disponují dostatečnou hloubkou ostrosti a možností digitálního modelování a skládání obrazu 
(viz 2.1.2.).

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: všechny druhy předmětů a materiálů. 

4.1.2 Skenovací elektronová mikroskopie s prvkovou mikroanalýzou (SEM-EDX) 
(Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive Spectroscopy)

Skenovací elektronová mikroskopie se vyznačuje širokým záběrem použití. Tato špičková 
mikroskopická technika se využívá k průzkumu a zobrazování veškerých druhů materiálů 
předmětů kulturního dědictví. Umožňuje studium vzorků ve vysokém zvětšení a s velkou 
hloubkou ostrosti. Získaný obraz je monochromatický. Ve spojení s prvkovou mikroanalý-
zou nachází tato metoda značné uplatnění při identifikaci anorganických látek. Interpretaci 
prvkové analýzy je nutné provádět na základě komparace se snímky z optického mikrosko-
pu, které poskytují nepostradatelné informace zejména o barevnosti analyzovaných míst.

Pomocí skenovací elektronové mikroskopie 
s  prvkovou mikroanalýzou lze relativně rych-
le a snadno zkoumat mikrostrukturu a prvkové 
složení jednotlivých komponent kompaktních 
vzorků nebo příčných řezů. Například je mož-
né identifikovat základní anorganické neko-
vové materiály i  kovy, pozlacovačské techni-
ky, většinu běžných anorganických pigmentů, 
plniv a  pojiv. Dalšími příklady využití mohou 
být upřesnění stratigrafie vrstev, výtvarných 
technik, identifikace druhotných zásahů, nebo 
odhalení příčin a projevů poškození i produktů 
degradace atd.

Obr. 46 Snímek části bavlněného vlákna pokrytého 
červenou hlinkou. Skenovací elektronová mikroskopie, 
vysoké vakuum, sekundární elektrony (SE).

a/ b/ c/
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K zobrazování i analýze se využívá svazek elektronů, který se vyznačuje menší vlnovou délkou, 
a tedy i mnohem větší energií než světlo používané optickou mikroskopií. Proto je možné získat 
pomocí elektronových mikroskopů nesrovnatelně větších zvětšení i hloubky ostrosti. Prvko-
vá analýza je umožněna přidáním detektoru rentgenového záření k mikroskopu, používá tzv. 
rentgenový energiově-disperzní (EDX) analyzátor.98 Prvkovou analýzu lze provádět v libovolně 
vybraném místě zájmu, kterým může být bod i plocha nebo prvkovým mapováním. Velikost 
zkoumaného vzorku je limitována velikostí komory mikroskopu, většinou se zkoumají vzorky do 
velikosti jednotek centimetrů, prakticky zhruba do deseti centimetrů. Přes velmi vysokou cenu 
techniky je skenovací elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou poměrně dobře dostup-
nou a rozšířenou metodou. Skenovacími elektronovými mikroskopy většinou disponují oborové 
instituce a větší laboratoře. Kromě skenovací (řádkovací, rastrovací) elektronové mikroskopie 
existuje transmisní elektronová mikroskopie (TEM). Tato technika se při průzkumech materiálů 
kulturního dědictví využívá ojediněle.

Obr. 47 Detailní snímek 
místa odběru vzorku a sní-
mek vzorku a/. Mikrosním-
ky nábrusu vzorku získané 
optickou mikroskopií (b/ 
bílé světlo) a elektronovou 
skenovací mikroskopií (c/ 
BSE). Stratigrafie a  ma-
teriálové složení povr-
chových úprav štukového 
prvku: vrstvy 1–3 sádrový 
podklad s  křemičitým pís-
kem, poliment, plátkové 
zlato; vrstvy 4–6 druhotné 
bílé vápenné nátěry, vrstva 
7 druhotná vápenná šedo-
-modrá alterovaná vrstva 
se smaltem a  uhlíkatou 
černí.

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: všechny druhy předmětů i materiálů.

4.2 Metody molekulové analýzy

4.2.1 Infračervená spektroskopie (FTIR) a mikrospektroskopie (µFTIR) s Fourierovou transformací 
(Infrared Spectroscopy, Infrared Microspectroscopy with Fourier Transformation)

Infračervená spektroskopie a mikrospektroskopie se používá především k identifikaci, pří-
padně určení množství organických složek. Metodou lze analyzovat také mnohé anorganic-
ké látky, nicméně u složitějších systémů, kterými jsou například barevné vrstvy, se k přesné 
anorganické analýze volí jiné metody průzkumu, respektive bývá v těchto situacích infra-
červená spektroskopie doplňkovou technikou. Metoda nachází největší uplatnění při iden-
tifikaci laků, organických pojiv, barviv, některých pigmentů organického i anorganického 
charakteru, fixativ, adheziv nebo různých organických příměsí. Využívá se například při 
průzkumu textilií, papíru a vláken, degradačních procesů i restaurátorských materiálů.99

98 Dalším rozšířením detekčních systémů je teoreticky možné získat i jiné analytické informace, například o fázovém, respektive mo-
lekulovém složení, prakticky jsou však tyto metody málo využitelné.

99 DERRICK, STULÍK, LANDRY, 1999, s. 18–19.

a/ b/

c/
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Obr. 48 Příklad výsledku analýzy infračervenou spektroskopií (FTIR). Mik-
rosnímky vzorku adheziva: a/ bílé světlo, b/ UV fluorescence, c/ FTIR spek-
trum analyzovaného materiálu (adheziva, černá linka), spektra standardů 
polysacharidů (pšeničný škrob) a bílkovin (klih). Z analýzy vyplynulo, že je 
adhezivum na bázi směsi polysacharidů a proteinů.

Obecně je možné metodou infračervené spektroskopie v závislosti na typu přístroje měřit práš-
ky, filmy, kapaliny, ale také povrchy díla. S běžným typem spektrometrů bez možnosti mikro-
skopického pozorování je v podstatě měřen celý vzorek, výsledkem analýzy je tedy jeho prů-
měrné složení. Minimální velikost vzorku se v tomto případě pohybuje okolo jednoho milimet-
ru. V poslední době jsou již relativně dobře dostupné infračervené mikrospektrometry (µFTIR), 
které propojují analýzu s možností pozorování a výběru měřeného místa v mikroměřítku. To je 
nanejvýš výhodné při průzkumu vrstevnatých vzorků a příčných řezů. Infračervené mikrospek-
trometry umožňují měření vrstev, jejich částí a jednotlivých komponent průměrné velkosti asi 
5–10 µm i materiálové mapování plochy. Při studiu souvrství bývá infračervená mikroskopie 
komplementární technikou k základnímu průzkumu metodami optické a skenovací elektronové 
mikroskopie s prvkovou mikroanalýzou.

Podstatou metody je měření prošlého nebo odraženého infračerveného záření vzorkem. Analytic-
kým výstupem měření je infračervené spektrum, které je porovnáváno s databázemi a přiřazeno ke 
konkrétním látkám. U čistých látek je pravděpodobná velmi dobrá čitelnost spektra a přesná iden-
tifikace. Při měření reálných vzorků jsou většinou analyzovány směsi různých látek, které je sice 
možné identifikovat zároveň, analýza je však složitější a v mnohých případech není možné získat 
uspokojivý, případně dostatečně přesný výsledek měření nebo interpretaci spektra. Je třeba zmínit 
také možnost využití přenosných infračervených spektrometrů k neinvazivní analýze (viz 2.2.2.).

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: povrchové úpravy, polychromie, malba, textilie – především k průzkumu organických 
pojiv, pigmentů nebo barviv či jako doplňková metoda k průzkumu anorganických pigmentů, 
plniv nebo pojiv, orientační nebo přesná identifikace základních materiálů keramiky, skla, malt 
nebo umělého kamene. 

4.2.2 Ramanova spektroskopie (RS) a mikrospektroskopie (µRS) 
(Raman Spectroscopy, Raman Microspectroscopy)

Ramanova spektroskopie a mikrospektroskopie se používá k analýze anorganických i or-
ganických látek. Metoda má v oblasti průzkumu památek všestranné využití. Nalézá běž-
né uplatnění při identifikaci pigmentů a dalších výtvarných materiálů včetně organických 
pigmentů nebo barviv. Využívá se při průzkumech povrchových úprav, polychromií a maleb, 
textilu, skla, minerálů a hornin, omítek, keramiky nebo archeologických předmětů. Rama-
nova spektroskopie bývá komplemetnární technikou k dalším analytickým metodám prů-
zkumu.

K analýze vzorků se zpravidla používá propojení s mikroskopem, které podobně jako ostatní 
mikroanalytické metody umožňuje analyzovat přesně vybrané místo na povrchu vzorku a jeho 

a/

b/

c/
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příčného řezu v mikroměřítku nebo mapovat zvolenou plochu. Minimální velikost měřeného 
místa je asi 1 × 1 µm2. Pomocí optických vláken je možné Ramanovými spektrometry provádět 
měření na díle, ať už v laboratoři nebo in situ, a to i při větším zvětšení (viz 2.2.2.).100

Podstatou analýzy je ozáření místa zájmu vybraným laserem a detekce rozptýleného záření, 
u kterého došlo ke změně vlnové délky po interakci se vzorkem. Úspěšnost, ale také šetrnost 
měření závisí na vhodných podmínkách nastavení přístroje, především na vlnové délce použi-
tého laseru. Při nevhodných podmínkách analýzy může dojít k poškození měřeného místa kvůli 
vysoké teplotě generované laserem.101 Ramanova mikroskopie umožňuje mapování v ploše, na 
jehož základě lze získat představu o rozložení materiálů a komponent například v rámci barev-
ných vrstev. K identifikaci složení analyzovaného místa dochází porovnáním získaného spektra 
s databází spekter známých materiálů. Interpretace spekter Ramanových – podobně jako in-
fračervených – je poměrně náročná nejen z hlediska znalostí a zkušenosti analytika, ale také 
proto, že vyžaduje dostatečné množství vhodných srovnávacích spekter. V nedávné době se 
k průzkumu památek začaly v zahraničí používat také techniky Ramanovy spektroskopie s pro-
hloubenou citlivostí. Jsou jimi metody povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (Surface-En-
hanced Raman Spectroscopy, SERS) a povrchem zesíleného rezonančního Ramanova rozptylu 
(Surface-Enhanced Resonance Raman Scattering, SERRS).102

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: k průzkumu jednotlivých komponent, především pigmentů, plniv a barviv povrchových 
úprav, polychromií, malby a textilií.

4.2.3 Rentgenová prášková difrakce (XRD) a mikrodifrakce (µXRD) 
(X-Ray Diffraction, X-Ray Microdiffraction)

Prášková rentgenová difrakce a mikrodifrakce umožňuje kvantitativní a kvalitativní analýzu 
krystalických látek. Nachází uplatnění při určení různých fází a mineralogického složení 
anorganických materiálů. Tyto metody se používají především k analýze anorganických po-
jiv, vybraných pigmentů a plniv, produktů degradace nebo například hornin a minerálů.

Zároveň může rentgenová difrakce poskytovat orientační i přesnou kvantitativní analýzu nejen 
krystalických složek, ale do jisté míry také celkového amorfního podílu. Při řešení komplexních 
materiálových průzkumů vrstevnatých heterogenních systémů výtvarných materiálů se spíše 
využívají jiné metody průzkumu a jejich kombinace. Rentgenová difrakce potom nachází uplat-
nění při řešení specifických otázek nebo jako doplňková metoda.

Obr. 49 Příklad výstupu 
rentgenové mikrodifrakce 
(XRD) alterované malby: 
a/ získané výsledky včet-
ně spekter103, b/ mikro-
skopická dokumentace 
vzorku, c/ nábrus vzorku 
s vyznačeným místem mě-
ření v  alterované tmavé 
vrstvě 3 (červená elipsa). 
Vrstva byla původně zřej-
mě provedena ve žlutých 
nebo červených odstínech, 
časem došlo ke ztmavnutí 
olovnatých pigmentů pře-
měnou na plattnerit, kte-
rý byl ve vrstvě metodou 
rentgenové mikrodifrakce 
identifikován jako hlavní 
složka.

100 PERARDI, APOLLONIA, MIRTI, 2003, s. 317–318; LAUWERS et al., 2014, s. 394–395.
101 CHLUMSKÁ et al., 2017.
102 SMITH, THOMPSON, LENNARD, 2017, s. 257– 258; ZÁRUBA, 2016, s. 110.
103 LESNIAKOVÁ, 2014.

a/ b/

c/
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Běžnou práškovou rentgenovou difrakcí je zjišťováno průměrné složení celého vzorku, který je 
analyzován v podobě prášku. Minimální množství vzorku se může lišit podle typu řešené pro-
blematiky, optimálně bývá asi 200 mg. Servisní měření rentgenovou práškovou difrakcí posky-
tují mnohé analytické laboratoře. Metoda rentgenové mikrodifrakce prozatím tolik dostupná 
není, přestože se nabídka servisních měření v současnosti postupně rozšiřuje. Při mikrodifrakci 
je analyzována mikroskopicky vybraná plocha povrchů kompaktních vzorků a  příčných řezů 
s přibližnou minimální velikostí 100 µm. 

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: krystalické látky, malty, umělý mramor, keramika, v jistých případech doplňková meto-
da průzkumu jednotlivých komponent, především pigmentů, plniv a barviv povrchových úprav, 
polychromií, malby.

4.2.4 Plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) 
(Gas Chromatography–Mass Spectrometry)

Kombinace plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie umožňuje velmi precizní 
identifikaci organických látek. Využívá se především k  analýze organických pojiv, které 
jsou součástí rozmanitých výtvarných technik, laků, konsolidantů nebo například adheziv.

Obr. 50 Příklad využití 
plynové chromatografie 
v  kombinaci s  hmotnostní 
spektrometrií (GC-MS): a/ 
část iluzivního barokního 
mramorování, odkud byl 
odebrán vzorek, b/ výsled-
ná spektra získaná z měře-
ní metodou plynové chro-
matografie v  kombinaci 
s hmotnostní spektrometrií 
z odebraného vzorku. Tou-
to metodou byla zjištěna 
olejová technika malby, 
malba byla pojena lněným 
olejem, analýzou byla zá-
roveň vyloučena přítom-
nost přírodních pryskyřic, 
proteinů a vosků.104

Analýzou lze rozlišit přírodní organické látky obdobného chemického složení, například jed-
notlivé oleje (lněný, ořechový, tungový atd.), pryskyřice (sandarak, mastix, damara atd.), různé 
polysacharidy (arabská, třešňová guma, tragant atd.) nebo bílkoviny (klih, kasein, bílek atd.), 
ale také vosky (včelí, karnaubský...) i jejich směsi.105 V tomto smyslu je plynová chromatografie 
v kombinaci s hmotnostní spektrometrií prakticky nenahraditelná jinými metodami. Vzorky je 
nutné před vlastní analýzou upravit specializovanými postupy. Metoda je destruktivní ke vzor-
ku, vzorek je analýzou zcela zničen.

Minimální velikost vzorku nutnou k úspěšné analýze nelze přesně definovat zejména proto, že 
se odlišnými postupy analyzují směsné materiály s  různou koncentrací stanovovaných látek 
(např. pojivo v barevné vrstvě). Proto je účelné velikost vzorku nejprve konzultovat se zhoto-
vitelem analýzy. Teoreticky by měl ke standardní analýze postačovat vzorek o hmotnosti asi  
1 mg.106 K interpretaci výsledků měření je zapotřebí odpovídající databáze spekter výtvarných 
a souvisejících materiálů. Cena analýzy je dosti vysoká, servisní měření prozatím provádějí pou-
ze zahraniční pracoviště.

104 LESNIAKOVÁ, 2014.
105 VARELLA, ed., 2013, s. 192; LLUVERAS, BONADUCE, ANDREOTTI, COLOMBINI, 2010.
106 BRECOULAKI, 2012.

a/ b/
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Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: přesná identifikace organických látek – především pojiv, které bývají součástí povr-
chových úprav, polychromie, laků, maleb, adheziv, konsolidačních a fixačních prostředků atd.

4.2.5 Selektivní mikrochemické reakce a důkazové testy 
(Microchemical Tests, Spot Tests)

Selektivní mikrochemické a důkazové testy se uplatňují zejména při identifikaci přírodních 
organických látek a v menší míře k určení látek anorganických. Většinou se využívají k do-
plnění a kontrole ostatních analytických metod nebo v případech, kdy není možné požado-
vaný výsledek prakticky získat jinou cestou.107 Mohou se provádět s kompaktními vzorky, 
prášky nebo na příčných řezech vzorků. Mikrochemické testy jsou ke vzorku destruktivní.

 

Obr. 51 Mikrochemická reakce na podložním skle – 
identifikace olejů.

Většinou bývá podstatou identifikace po-
užití charakteristické reakce nebo sek- 
vence reakcí, které se vyznačují speci-
fickým projevem pro danou skupinu che-
micky obdobných látek nebo pro jednu 
určitou látku či prvek. Identifikace bývá 
založena na změně barevnosti, případně 

UV fluorescence, které se v závislosti na velikosti, podobě vzorku a typu stanovení vyhodnocují 
mikroskopicky nebo prostým pozorováním. Na nábrusech se v mikroměřítku uplatňují vybarvo-
vací (histochemické) reakce, které mohou sloužit nejenom k orientační identifikaci, ale také 
k lokalizaci (distribuci) přírodních organických látek, respektive pojiv v jednotlivých vrstvách.

Do skupiny mikrochemických testů lze dále zařadit zkoušky rozpustnosti nebo stanovení tep-
loty tání vybraných organických materiálů. Testy rozpustnosti slouží k orientačnímu zařazení 
zejména přírodních organických látek podle jejich druhu. Obecně se při průzkumech povrcho-
vých úprav, polychromií a maleb často nejprve zjišťuje rozpustnost organických pojiv a až poté 
se stanovuje postup a použití další analytických metod materiálového průzkumu. Stanovením 
tavitelnosti je možné v optimálních případech blíže určit druh některých vosků, případně pří-
rodních pryskyřic.

Úspěšnost identifikace může být značně závislá na zkušenosti a není vždy zcela objektivní. Pro-
to někdy poskytuje pouze orientační představu o možné přítomnosti látky, a jak bylo uvedeno, 
často vyžaduje ověření jinou metodou. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou mikrochemické i vy-
barvovací testy většinou realizovány na specializovaných oborových pracovištích, nemusí být 
finančně ani přístrojově náročné. K jejich provedení jsou zapotřebí určité chemikálie, respek-
tive činidla. K vyhodnocení v mikroměřítku se podle potřeby používají mikroskopy a stereo- 
mikroskopy.

Oblasti využití, druhy předmětů, případně jejich specifických částí, pro které je metoda 
vhodná: orientační identifikace organických látek – především pojiv, které bývají součástí po-
vrchových úprav, polychromie, laků, maleb, adheziv, konsolidačních a  fixačních prostředků, 
identifikace nebo vyloučení některých pigmentů.

107 Zpravidla se využívají infračervená spektrometrie (FTIR) a plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS).
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4.3 Méně využívané analytické metody

Mezi vybrané instrumentální techniky prvkové analýzy lze zařadit atomovou absorpční spek-
trometrii (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS), atomovou emisní spektrometrii (Atomic 
Emission Spectroscopy, AES), atomovou fluorescenční spektrometrii (AFS) a  neutronovou 
aktivační analýzu (Neutron Activation Analysis, NAA). Tyto metody se k průzkumu památek 
používají zřídka, většinou se jimi zjišťují stopová množství prvků anorganických materiálů.

Ke kvalitativní a kvantitativní analýze anorganických látek, zejména pojiv a plniv malt, které bý-
vají součástí omítek, štuků nebo například tmelů, jsou dále vhodné termické metody diferenční 
termické analýzy (Differential Thermal Analysis, DTA) a termogravimetrie (Thermogravimetry, 
TG) apod.

Organické i anorganické materiály lze identifikovat, ale také kvantifikovat pomocí metod ab-
sorpční UV-VIS spektrometrie108 (UV-VIS Absorption Spektroscopy) a  fluorescenční spek-
trometrie (Fluorescence Spectrometry). Využívají se k analýze výtvarných materiálů, zejména 
pojiv, plniv a pigmentů.

V dnešní době je stále častěji využívána při detailní analýze zejména přírodních proteinových, 
případně pryskyřičných pojiv technika hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF (Matrix Assis-
ted Laser Desorption/Ionisation – Time Of Flight). K přesné identifikaci vybraných organických 
látek lze dále aplikovat chromatografické metody a  jejich kombinace s  dalšími technikami, 
zejména tenkovrstvou chromatografii (Thin Layer Chromatography, TLC), vysokoúčinnou ka-
palinovou chromatografii (High-Performance Liquid Chromatography, HPLC) nebo pyrolyzní 
plynovou chromatografii v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (Pyrolysis Gas Chromato-
graphy–Mass Spectrometry, PyGC-MS). Vzhledem k rozvoji, dostupnosti i efektivitě ostatních 
instrumentálních technik je jejich využití méně časté a  spíše se omezuje na úzkou skupinu 
organických materiálů, například organická barviva, která bývají nejčastěji součástí barevných 
vrstev a textilií. Spíše ojediněle se k organické analýze využívá také nukleární magnetická re-
zonanční spektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR). 109

Většina z uvedených analytických metod je ke vzorku destruktivní. V dalších specifických pří-
padech materiálového průzkumu předmětů kulturního dědictví nacházejí využití i jiné instru-
mentální analytické metody, jejichž podrobný přehled je možné nalézt v odborné literatuře.110

4.4 Vybrané datovací metody

Datovací metody slouží k  určení stáří. Z  exaktních, respektive absolutních, metod datování 
historických materiálů se nejčastěji využívají dendrochronologické datace dřeva, datace po-
mocí izotopu uhlíku 14C, případně luminiscenční metody, zejména termoluminiscenční a optic-
ky stimulované luminiscenční datování. Každá datovací metoda využívá různé instrumentální 
techniky.

Dendrochronologie (Dendrochronology) je metoda datování dřeva založená na měření šířek 
letokruhů. Princip datace spočívá v porovnání letokruhové řady zkoumaného předmětu s data-
bází letokruhových řad známé datace, tzv. standardní chronologií. Touto metodou lze teoretic-
ky datovat všechny druhy dřevěných předmětů, tedy například deskové obrazy, nábytek, rámy 
nebo dřevořezby. Standardně se dendrochronologie využívá při dataci staveb a jejich částí. Le-
tokruhová řada může být měřena v laboratoři na odebraném vzorku (většinou vrtu) nebo přímo 
na objektu. Úspěšnost datace závisí na několika faktorech, zejména na počtu letokruhů získané 
letokruhové řady, přítomnosti podkorního letokruhu, typu dřeviny a regionu. Minimální počet 
letokruhů postačující k dataci se podle situace může lišit. V odborné literatuře se většinou pro 
orientaci uvádí průměrný počet asi 40 letokruhů, na jehož základě lze většinou v optimální 
situaci dřevo datovat. Přesné datování dřeva je možné na letokruhových řadách obsahujících 
podkorní letokruh, který datuje rok smýcení stromu. Pokud se tento letokruh na předmětu ne-

108 Měření neinvazivní reflexní spektrometrií se většinou realizuje v různých kombinacích ultrafialové (UV), viditelné (VIS) a blízké (NIR) 
infračervené oblasti elektromagnetického spektra. Při průzkumech in situ se často můžeme setkat s použitím spektrometrů s vlákno-
vou optikou, metoda potom nese název Fiber Optic Reflectance Spectroscopy (FORS). 

109 PECHÁČKOVÁ, 2010; MAZZEO ed., 2016, s. 81.
110 VARELLA ed., 2013; NOVOTNÁ, KARHAN, PECHOVÁ, 2001; ARTIOLI, 2010; JANSSENS, VAN GRIEKEN, eds., 2004; MAZZEO ed., 2016; 

KOPECKÁ, NEJEDLÝ, 2005; STUART, 2007.
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nachází, většinou se stanovuje poslední rok, po kterém byl strom skácen. Vyhodnocené se pro-
vádí pomocí datovacího programu.111 Šířku letokruhů lze měřit neinvazivně přímo na předmětu 
nebo jeho tomografickém záznamu, případně invazivně na odebraném vzorku.

Obr. 52 Technika pro dendrochronologickou dataci za-
hrnující stereoskopický mikroskop s  digitálním zázna-
mem, pohyblivý měřící stůl a vyhodnocení počítačem.112

Datace izotopem uhlíku 14C (Radiocarbon 
14C dating), jinak radiokarbonovou meto-
dou, se úspěšně využívá při datování orga-
nických materiálů. Pomocí této metody je 
například možné datovat dřevo včetně uhlí-
ků, papír, pergamen, textilie, useň, organická 
adheziva, laky, záznamové prostředky atd. 
Metodu lze dále použít k dataci organických 
pojiv barevných vrstev a  ve výjimečných 
případech také při datování anorganických 
materiálů. Jedním ze zásadních problémů 
datace je výběr a  selekce vhodného vzor-
ku.113 Zjednodušeně lze uvést, že při výběru 
vhodné metody a  při optimálních podmín-

kách měření lze dospět k chybě datování přibližně 0,2 % se vzorkem o hmotnosti několika 
miligramů114. Princip metody je založen na stanovení množství radioaktivního izotopu uhlíku 
14C v materiálu, které se postupem doby v neživém materiálu definovaně snižuje v důsledku 
postupného přirozeného rozpadu izotopu. Aktuální množství izotopu 14C potom odpovídá stáří 
materiálu.115

Metody datování na bázi termoluminiscence (Thermoluminescence, TL) a opticky stimulova-
né luminiscence (Optically Stimulated Luminescence, OSL) jsou vhodné k  dataci anorganic-
kých materiálů, především malt nebo keramiky. Termoluminiscenční metodou se zjišťuje doba 
od tepelného opracování materiálu vysokými teplotami, například pálení keramiky, tavení apod. 
Je zapotřebí znát historii vzorku například z hlediska opětovného namáhání vysokými teplotami 
materiálu, například v důsledku požáru, které by dataci mohlo znemožnit. Při opticky stimulované 
luminiscenci se stanovuje okamžik posledního vystavení vzorku osvitu. Toho lze využít zejména 
při dataci omítek, přesněji řečeno křemenných a jiných silikátových zrn, které jsou součástí jejich 
plniva. Klíčový je pro tyto datovací metody vhodně provedený výběr i odběr vzorků.116

 

4.5 Další metody invazivního průzkumu

Z invazivních diagnostických metod se v praxi nejčastěji používají metody odporového vrtá-
ní (Drilling Resistance) nebo zarážení trnu (Impact Resistance), další zkoušky mechanických 
vlastností (Mechanical Testing) materiálů a dále metody zaměřené na povrchové úpravy, pří-
padně jiné vrstvy, kterými lze například vyhodnotit jejich soudržnost nebo přídržnost. Uvedené 
metody jsou spíše využívány k řešení specifických problematik.117 Dále se invazivním způsobem 
stanovuje vlhkost materiálů, například dřeva, kamene a omítek. Použití odporových vlhkoměrů 
je možné považovat za částečně invazivní metodu, jelikož měření vyžaduje zabodnutí dvou ko-
vových sond (trnů) do materiálu. Nejpřesnější je vážková metoda stanovení obsahu vlhkosti, 
která ovšem vyžaduje odběr vzorku. Metoda je založena na zjištění rozdílu hmotnosti odebra-
ného a vysušeného vzorku, jež odpovídá množství vlhkosti v materiálu.

111 JURČÍK, 2012.
112 ČUFAR, BEUTING, DEMŠAR, MERELA 2017.
113 HENDRIKS et al., 2018.
114 IENA, 2011 s. 9.
115 DOMÉNECH-CARBO et al., 2009, s. 29–30; IENA, 2011 s. 86. Radiouhlíkové datování je prakticky použitelné pro vzorky, které nejsou 

starší než 55 000–60 000 let. Někdy lze datovat starší vzorky, měření ale bývá zatíženo větší chybou.
116 ARTIOLI 2010, s., 189–191.
117 KLOIBER, 2007; UNGER, A., SCHNIEWIND, UNGER, W., 2001, s. 144–148; DRDÁCKÝ, SLÍŽKOVÁ, VALACH ed., 2015.
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5 Seznam zkratek 

zkratka český název anglický název

µ mikro Micro

AAS atomová absorpční spektrometrie Atomic Absorption Spectroscopy

AES atomová emisní spektrometrie Atomic Emission Spectroscopy

AFS atomová fluorescenční spektrometrie Atomic Fluorescence Spectroscopy
14C izotop uhlíku 14C Carbon-14, Radiocarbon 14C

CT výpočetní tomografie Computed Tomography

DTA diferenční termické analýzy Differential Thermal Analysis

FC falešné barvy False Color

FORS reflexní spektroskopie s vláknovou optikou Fiber Optic Reflectance Spectroscopy

FTIR infračervená spektroskopie s Fourierovou 
transformací Fourier-Transform Infrared Spectroscopy

µFTIR infračervená mikrospektroskopie Infrared Microspectroscopy

pFTIR přenosná infračervená spektroskopie Portable Infrared Spectroscopy

GC plynová chromatografie Gas Chromatography

GC-MS plynová chromatografie – hmotnostní spektrometrie Gas Chromatography-Mass Spectrometry

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography

IR infračervený Infrared

IRR infračervená reflektografie Infrared Reflectography

IRR-FC infračervená reflektografie ve falešných barvách Infrared-Reflected False-Color

λ vlnová délka Wavelength

MALDI-
TOF hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF Matrix Assisted Laser Desorption /Ionisation-

Time Of Flight

MS hmotnostní spektrometrie Mass Spectrometry

NAA neutronová aktivační analýza Neutron Activation Analysis

NIR blízká infračervená oblast Near Infrared

NMR nukleární magnetická rezonance Nuclear Magnetic Resonance

OCT optická koherentní tomografie Optical Coherence Tomography

OM optická mikroskopie Optical Microscopy

OSL opticky stimulovaná luminiscence Optically Stimulated Luminescence

p přenosný Portable 

PIXE protony indukovaná rentgenová emise Proton Induced X-Ray Emission 

pPIXE přenosná protony indukovaná rentgenová emise Portable Proton Induced X-Ray Emission 

PyGC-MS pyrolýzní plynová chromatografie v kombinaci 
s hmotnostní spektrometrií

Pyrolysis Gas Chromatography-Mass 
Spectrometry

pRFA přenosná (ruční) rentgenová analýza Portable Hand-Held X-ray Analysis

RGB červená-zelená-modrá Red–Green–Blue

RS Ramanova spektroskopie Raman Spectroscopy

µRS Ramanova mikrospektroskopie Raman Micropectroscopy

pRS přenosná Ramanova spektroskopie Portable Raman Spectroscopy

SEM skenovací elektronová mikroskopie Scanning Electron Microscopy

SEM-EDX skenovací elektronová mikroskopie s rentgenovou 
energiově disperzní analýzou

Scanning Electron Microscopy with Energy 
Dispersive Analysis

SERS povrchem zesílený Ramanův rozptyl Surface-Enhanced Raman Spectroscopy

SERRS povrchem zesílený rezonanční Ramanův rozptyl Surface-Enhanced Resonance Raman 
Scattering

TA termická analýza Thermal Analysis
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TEM transmisní elektronové mikroskopie Transmission Electron Microscopy

TG termogravimetrie Thermogravimetry

TL termoluminiscenční Thermoluminescence

TLC tenkovrstvá chromatografie Thin-Layer Chromatography

UV ultrafialový Ultraviolet

UVA dlouhovlnné ultrafialové záření Ultraviolet A

UVB středněvlnné ultrafialové záření Ultraviolet B

UVC krátkovlnné ultrafialové záření Ultraviolet C

UVF ultrafialová fluorescence Ultraviolet Fluorescence

UVL ultrafialová luminiscence Ultraviolet Luminescence

UVR ultrafialová reflektografie Ultraviolet Reflectography

UVR-FC ultrafialová reflektografie ve falešných barvách Ultraviolet-Reflected False-Color

VIL infračervená luminiscence buzená viditelným 
světlem Visible-Induced Infrared Luminescence

VIS viditelný Visible

XRD rentgenová difrakce X-ray Diffraction

pXRF přenosná (ruční) rentgenová fluorescence Portable Hand-Held X-ray Fluorescence

6 Seznam pojmů118

pojem popis pojmu

analytické (analytical) metody metody, které poskytují informace o kvantitativním nebo kvalitativním 
chemickém složení

„benchtop“ přístroj stacionární, laboratorní přístroj, který není určen k přenášení nebo 
transportu

destruktivní (destructive) metoda použitím metody dochází ke změně nebo zničení vzorku

diagnostický (diagnostic) průzkum pro účely textu je pojem zúžen na zjišťování mechanických a fyzikálních 
veličin, které přinášejí poznatky o stavu zkoumaného předmětu 

elektromagnetické (electromagnetic) 
záření

projev elektromagnetického pole, skládá se z elektrické a magnetické 
složky

ex situ mimo místo, mimo místo uložení předmětu

fluorescence (fluorescence) vyzařované záření s menší vlnovou délkou, než má budící zdroj

gama (gamma) záření elektromagnetické záření s vlnovými délkami 10 fm – 0,001 nm

hloubkový profil sled superponovaných vrstev

hyperspektrální zobrazování 
(hyperspectral imaging) sbírá stovky záznamů (obrazů) v mnoha spektrálních oblastech 

in situ na místě, v místě uložení předmětu

infračervené (infrared) záření elektromagnetické záření s vlnovými délkami 760 nm – 1 mm

invazivní (invasive) dochází ke změně předmětu, poškození nebo úbytku materiálu, bývá pro 
něj charakteristický odběr vzorku

kvalitativní (quantitative) analýza výsledkem je informace o množství (např. látek, prvků)

kvantitativní (qualitative) analýza výsledkem je informace o druhu (látek, prvků), čím je materiál tvořen

mapování (mapping) záznam plošné distribuce jevu, např. analytické informace

mikrodestruktivní (microdestructive) 
metoda změna nebo úbytek vzorku jsou velmi malé, zanedbatelné

mikrofotografie (microphotography) fotografie získaná mikroskopickou technikou, v mikroměřítku

mikroinvazivní (microinvasive) 
průzkum

dochází k zanedbatelné změně zkoumaného předmětu, respektive 
k odběru vzorků mikroskopické velikosti

118 ISO 21348, 2007. International standard: Space environment (natural and artificial). Process for determining solar irradiances. 
Technical Committee ISO/TC 20/SC 14 Space systems and operations, ZÁRUBA, 2016; KUBIČKA, ZELINGER, 2004; BERSANI, 2016; 
MAZZEO ed., 2016; VANDENABEELE, EDWARDS, JEHLIČKA, 2014.
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mikrovlnné (microwave) záření elektromagnetické záření s vlnovými délkami 1–15 mm

mobilní (mobile) přístroje určeny k opakovanému snadnému přemístění, větší než přenosný nebo 
může být synonymem k pojmu přenosný

molekulová (molecule) analýza poskytuje informace o molekulovém kvalitativním nebo kvantitativním 
zastoupení

monochromatický (monochromatic) jednobarevný

multispektrální zobrazování 
(multispectral imaging) sbírány desítky záznamů (obrazů) v mnoha spektrálních oblastech 

nábrus (cross section) příčný řez vzorkem z jedné strany, nelze pozorovat v průchodu

nedestruktivní (nondestructive) 
metoda použitím metody nedochází ke změně nebo zničení vzorku

neinvazivní (noninvasive) nedochází ke změně předmětu nebo úbytku materiálu

„palm“ přístroj přístroj menší velikosti a hmotnosti než ruční přístroj, vejde se téměř celý 
do ruky 

pentimenti autorská změna

polarizované (polarized) světlo světlo kmitající v jedné rovině 

polychromatický (polychromatic) mnohobarevný

prvková (elemental) analýza poskytuje informace o prvkovém kvalitativním nebo kvantitativním 
zastoupení

přenosné (portable) přístroje jsou uzpůsobeny ke snadnému a opakovanému převozu a přenášení

příčný řez vzorkem (section) řez vzorkem v rovině kolmé na jeho vrstvy

radiové (radio) záření elektromagnetické záření s vlnovými délkami 0,1 nm – 100 m

reflexe (reflection) odraz

rentgenové (roentgen) záření elektromagnetické záření s vlnovými délkami 0,001–0,1 nm

reprezentativní vzorek vzorek nesoucí informaci o celku, případně studovaném jevu

rozlišovací schopnost mikroskopická minimální vzdálenost dvou ještě rozlišitelných bodů

rozlišovací schopnost spektrální minimální šířka ještě rozlišitelných spektrálních čar nebo píků spektra

ruční (hand-held) přístroje malé, lehké a kompaktní přístroje, kterými lze měření uskutečnit z ruky

skenovací (scanning) techniky dochází k postupnému snímání nebo analýze předmětu, případně jeho 
části, výstup je složením dílčích měření nebo zobrazení

spektrum (spectrum) zobrazení závislosti intenzity na veličině charakterizující energii

stratigrafie (stratigraphy) vrstevnatost

stratigrafické plošné sondy postupný plošný odkryv vrstev za účelem odhalení způsobu vrstvení 

širokospektrální (broadband) záření zahrnující větší oblast elektromagnetického spektra

transmise (transmission) průchod

transportovatelné (transportable) 
přístroje

přemístění přístroje k předmětu je zejména kvůli robustnosti a hmotnosti 
obtížnější

vláknová optika (fiber optics) umožňuje měření mimo přístroj pomocí optického vlákna

viditelné (visible) světlo elektromagnetické záření s vlnovými délkami 380–760 nm

výbrus (thin section) tenký příčný řez vzorkem ze dvou stran, lze pozorovat v průchodu

ultrafialové (ultraviolet) záření elektromagnetické záření s vlnovými délkami 100–400 nm

zobrazovací (imaging) metody výstupem metody je obraz, výsledek lze zhodnotit vizuálně
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2 Cíl průzkumu čalounění
Vývoj technologie a použití materiálů čalounění v historii

Čalounění do interiéru a čalouněný nábytek vznikaly v minulosti zejména pro majetné obyva-
tele a šlechtu. Písemné dokumenty dokládají čalounění nábytku již v Mezopotámii. Výplň pro 
změkčení z rostlinného a živočišného materiálu pod textilní tkaninu nebo kůži dal základ vzni-
ku dalšího interiérového čalounického vybavení – postelí, čel lůžek, baldachýnů, lambrekýnů, 
pokrývek, polštářů atd. Tyto měkčené součásti nábytku byly prvotně k dřevěným konstrukcím 
přivazovány šnůrami a  tkalouny, od renesance bývaly nejčastěji ke konstrukci pevně přibity 
drobnými hřebíčky, které se postupně vyvinuly v hřeby se zdobnými hlavami.

Čalounické řemeslo původně prováděli truhláři a výrobci dřevěných konstrukcí, kteří pak tuto 
práci předali řemeslníkům s  lepší znalostí používaných materiálů, jako byli sedláři ovládající 
práci s kůží, brašnáři a řemenáři. V 17. století vznikly první panovnické čalounické dílny. Řemes-
lo prováděli muži, ženy se zde uplatnily jako švadleny při šití a úpravě tkanin.

Klasickou technologií čalounění rozumíme metodu tvorby čalounění s použitím materiálů rost-
linného a živočišného původu, na jehož zpracování bylo použito také původních pomůcek a ná-
strojů.

Starověk – volné čalounění, kůže, výplňový materiál: žíně, traviny, vlna, peří.

Středověk – vývoj čalounění lůžka, materiál: kožešina, peří, sláma.

Renesance – pevné čalounění nábytku, nízké čalounění na dřevěný nebo popruhový základ.

Baroko – vysoké čalounění s tvarováním hran na spodní a vnitřní popruhový základ,  
cizokrajné materiály: africká tráva.

Klasicismus – manuálně vyráběná stáčená péra.

Empír − tlačné pružiny, juta nahradila částečně konopí a len.

Romantismus a biedermeier – spojení tlačných pružin do pružinové kostry,  
k šití se používá šicí stroj.

Secese – zdvojené pružení užitím dvou vrstev tlačných pružin nebo kombinace vlnitých  
a tlačných pružin.

Do čalounění zahrnujeme zejména:

- čalounění nábytku, a to především sedacího: židle, křesla, taburety, lavice, pohovky, včetně 
polštářů  

- textilní součásti postelí, zejména loží s nebesy (s výjimkou měkkých podušek a polštářů pro 
spaní), matrace, podhlavníky

- baldachýny všech druhů

- drapérie závěsové všech druhů 

- textilní dělicí stěny interiérů – paravány 

- krbové zástěny   

- textilní tapety a panneux 

- čalounění dveří, textilní dekorace na a uvnitř nábytku

- čalounění povozů a kočárů, saní

- koňská sedla.
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Nedílnou součástí těchto předmětů, jejichž základním materiálem může být textilní tkanina 
nebo kůže, jsou další zdobné prýmkařské předměty jako porty, šňůry, třásně a střapce. Jsou or-
ganického původu, textilního charakteru, ale při výrobě využívají i další materiály, jako je dřevo, 
kovy, kost, sklo a upravené nerostné anorganické materiály.

       

2.1. Vizuální popis aktuálního stavu předmětu 

Slouží historikům a správcům depozitáře v jejich práci. Pro úspěch metody lze doporučit koor-
dinaci dokumentátora s kurátorem mobiliárních fondů.

Podstata 
Vizuální hodnocení probíhá neinvazivním popisným způsobem, bez použití zkušebních přístro-
jů a je závislé na vnímavosti hodnotitele. Základem je popis konstrukčních a technologických 
vlastností čalounění. Popisuje vlastnosti původního výrobního materiálu a viditelné změny od 
původního stavu do současnosti. Postup v části měřitelných vlastností nemají charakter che-
mické ani chemicko-fyzikální zkoušky. Nedílnou součástí současného stavu předmětu, může 
být i základní fotodokumentace. Fotografie připojená k identifikační kartě usnadňuje orientaci 
mezi předměty obdobného vzhledu.  

Pomůcky
Vizuální pozorování pouhým okem.                                                                                                                                                      
Pro detailnější popis lze použít lupu nebo mikroskop při malých zvětšeních.
Fotografický přístroj.
Měřítko, pravítko, textilní metr, pásmo – předmět pro délkovou míru.

Hodnotící vlastnosti předmětu
Rozměr. 
Materiál. 
Barevnost. 
Zdobné a aplikované prvky. 
Chybějící části. 
Degradovaná a poškozená místa. 
Značky (firemní, výrobní), popisky a staré číslování předmětu, vyskytující se především na re-
verzu – spodní straně předmětu, atd.

Rozměr je údaj uváděný i v základní hlavičce předmětu. 
Dvojrozměrné předměty (tapisérie, závěsy, pokrývky, ubrusy atd.) jsou definovány roz-
měrem výšky a šířky, přičemž vždy se jedná o nejdelší k sobě kolmé rozměry předmětu.                                  
U trojrozměrných předmětů zaznamenáváme výšku, šířku a hloubku (tloušťku) předmětu.

Výsledek
Slovní popis předmětu, užitečně doplněný o  fotografii celku, který charakterizuje předmět, 
slouží k zápisu do identifikačních karet a případně k další práci s předmětem.  

2.2. Průzkum předchozích restaurátorských zásahů 

Navazuje na vizuální popis předmětu, rozšířený o popis stavu předmětu a jeho detailních změn 
materiálu od doby vzniku do současnosti. Dokumentuje úpravy, opravy, rekonstrukce, skele-
táže, starší restaurátorské zásahy do předmětu během průběhu jeho života. Průzkum provádí 
konzervátor, restaurátor nebo osoba znalá materiálu a technologie vzniku hodnotícího před-
mětu, např. řemeslník z daného oboru. 

Podstata
Podrobné vizuální ohledání předmětu, dokumentující jednak současný stav a poškození před-
mětu, jednak historii oprav, starších restaurátorských zásahů, jejich účinnost a provedení. Prů-
zkum je prováděn nedestruktivně, případně RTG analýzou celého předmětu. 
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Pomůcky
Vizuální pozorování pouhým okem. 
Lupa. 
Stereomikroskop do čtyřnásobného zvětšení.  
Měřítko, metr, pravítko – předmět pro délkovou míru. 
Fotografický přístroj. 
Barevná a černobílá kalibrační škála, tzv. barevnice. 

Hodnotící parametry
Lesk – mat charakterizující opotřebení materiálu. 
Znečištění – celoplošné, skvrny.                                                                                                                            
Barevnost – vyblednutí, skvrny zapuštěním barviv.                                                                                                                                 
Mechanické poškození – díry, trhliny, zlomy, odřeniny, chybějící součásti a prvky. 
Biologické napadení – hmyzem, vyššími živočichy, houbami, mikroorganismy.                                                                                              
Doplněné materiály – záplaty, štupy, šití odlišné od původního, textilní plomby se strukturou 
odlišnou od původního materiálu, retuše.

Fotodokumentace 
U dvourozměrných předmětů provádíme jeden snímek celku z líce, případně druhý snímek před-
mětu z rubové strany. U trojrozměrných předmětů volíme více snímků tak, abychom zachytili hlavní 
tvarové a konstrukční znaky předmětu. Pro snímek přikládáme k předmětu barevnou a černobílou 
kalibrační škálu – barevnici pro případnou objektivní úpravu fotografického snímku.       

Zjištěná závažnější poškození dokumentujeme fotograficky detailně, jejich polohu na předmětu 
zaznamenáváme do grafického plánu předmětu.

Pro následnou dokumentaci rozměrných předmětů je ideální rozčlenit si jej do několika částí. 
Například tapisérii pomocně rozčlenit do pravidelné sítě o velikosti čtverců 50 x 50 cm a nafo-
tit postupně každý úsek zvlášť. 

Mechanické poškození předmětu 
vypovídá o  jeho používání, funkč-
nosti i zacházení od doby jeho vzni-
ku. Poškození může být způsobené

- běžným užíváním

- úmyslně, záměrně, a to pro funkční 
využití, jako je zmenšení, zkrácení.

Biologické napadení je pozorovatel-
né pouhým okem. Vyšší živočicho-
vé zanechávají zplodiny a  způsobují 
ztráty původního materiálu (hlodav-
ci, hmyz). Napadení mikroorganismy, 
houbami a plísněmi způsobuje barev-
né změny materiálu až rozpad a je leh-
ce identifikovatelné jak vizuálně, tak 
čichově. Mikrobiální napadení lze sta-
novit speciálními mikrobiologickými 
metodami ze stěrů sejmutých z  míst 
nárůstů vláknitého mycelia, plodnice 
houby nebo z  místa barevného pro-
jevu mikroorganismu, bez narušení 
a odběru původního materiálu. 

Ukázka dokumentace starších restaurátorských zásahů na 
tapisérii v síti 50 x 50 cm.1

Výsledek
Výsledkem je přesné zakreslení velikosti a polohy zjištěných změn a zásahů do původního pro-
vedení, převedení a uložení výsledku do elektronické podoby.

1 Zpracování návrhu na restaurování. Nákres J. Kottová.
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2.3. Určení druhu čalounických materiálů, textilních vláken a ostatních organických materiálů 

Čalounické materiály

Základní fyzikální, tepelně-izolační a mechanické vlastnosti čalounických materiálů mají vliv na 
životnost, funkčnost, ale i na degradaci a poškození předmětu. Z toho důvodu je třeba vlákna 
jako surovinu dokonale znát. Identifikace materiálů je významná především pro jejich možný 
příspěvek k destrukci vláken jak mechanickým, tak chemickým vlivem.

Definujeme textilní materiál vláken

- spřádatelných, tedy vláken a nití dále technologicky zpracovaných do popruhů, pomocných 
tkanin, dekoračních tkanin, potahových tkanin, port a textilních ozdob

- nespřadatelných, tedy materiálů v čalounictví výplňových, tvarovacích, kypřicích.

K identifikaci jednotlivých vláken nebo jejich směsí jsou kromě mikroskopického vzhledu k dis-
pozici další expresní metody. 

Identifikačními metodami jsou:

- spalovací zkouška
- optické mikroskopické metody (v procházejícím světle, v polarizovaném světle) 
- chemické mikroskopické reakce
- koloristický identifikační test
- skenovací elektronová mikroskopie – SEM
- FTIR pro složení vlákna.

Textilní materiály     

V historii čalounictví byla užívána přírodní vlákna spřádatelná k výrobě tkanin a textilních před-
mětů z nití, a přírodní vlákna technická, v čalounictví materiály tvarovací a kypřicí, užívané jako 
materiál výplňový. Pro výplň se přírodní materiál užíval hlavně v minulosti, nicméně v klasickém 
čalounictví se užívá dodnes. Na výběru použitého materiálu závisí kvalita, životnost a udrži-
telnost čalouněného výrobku. Zpracování přírodních materiálů vyžaduje jejich dobrou znalost 
a zručnost pracovníků. Pokud mají výplňové materiály plnit dobře svoji funkci, musí být dosta-
tečně pružné. Pružnost získávají kadeřením. Zpracovaná vlákna se stáčí do provazců a pro delší 
udržitelnost zkadeření se vystaví působení páry. Před použitím k čalounění se provazce rozvolní 
a vycupují. Kadeřavost ztrácejí ve vlhkém prostředí. Pro výplň je užíván i odpad ze zpracování 
spřádatelných textilních vláken a přírodní materiál zpracovaný pouze sušením. V historickém, 
klasickém čalounění bylo využíváno z  rostlinných a  živočišných materiálů všechno, co bylo 
možné mechanicky rozvláknit a zkadeřit.                                                                                                        

Přírodní vlákna 

Rostlinná

Chemickou podstatou je celulóza.

Původ získání: - stonky rostlin (vlákna lýková): len, konopí, juta, kopřiva, ramie, kenaf, 
  -  semena: bavlna, kapok, kokos 
  -  listy rostlin: sisal 
  -  ze stonků a listů: africká tráva, sláma, lesní tráva... 

Živočišná

Chemickou podstatou je protein, keratin.

Vlna, chlupy, žíně, hedvábí, peří...
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Chemická vlákna

Původ získání: - z přírodních polymerů (deriváty celulózy) 
  - ze syntetických polymerů (PE, PVC, PP, PU).

Tato vlákna a materiály jsou pro čalounění využívána až od druhé poloviny 20. století.

Dřevité materiály

Hutnické materiály -  kov 
   -  azbest.

Kožené materiály

Přírodní rostlinná vlákna 2,3

Len 
Len setý, přadný (Linum usitatissimum L.) je jednoletá rostlina pěstovaná pro textilní lýkové 
vlákno. Vyznačuje se mimořádnou trvanlivostí a pevností vláken. Používá se na výrobu kvalit-
ních pláten a potahových textilií. Z hrubších vláken se spřádají provazy, lana a tkají popruhy. 
Koudel a pazdeří se používá jako výplňový materiál. 

Identifikace – při spalovací zkoušce hoří vlákno jasným plamenem, pomaleji než bavlna, ne-
zapáchá a zanechává bělavý, rozpadající se popel. Mikroskopický vzhled elementárního, jed-
nobuněčného vlákna v procházejícím světle poskytuje obraz podélně rovného vlákna, příčně 
narušeného rozšířeninami, kolénky, a podélně středovým, velice tenkým kanálkem – lumenem. 
Floroglucinol v kyselém prostředí lněné vlákno nevybarvuje.                                                   

Konopí 
Konopí seté (Cannabis sativa L.)4 je jednoletá dvoudomá kopřivová rostlina. Pevnost buněč-
ných vláken je velká a předčí pevnost vláken lnu či bavlny. S bavlnou, lnem a vlnou se užívá na 
výrobu technických pláten, motouzů, lan, sítí, popruhů, hrubších tkanin na plachty a obalové 
pytle. Jemnější vlákna se lnem jsou vhodná na potahové tkaniny. Konopná koudel, získaná vyče-
sáváním při vochlování, je kvalitním tvarovacím a vycpávkovým materiálem.

Identifikace – při zkoušce plamenem se chová stejně jako len, s  větším množstvím še-
davého popela. Mikroskopické charakteristické znaky vlákna jsou shodné se lnem, ko-
línka jsou méně výrazná a  středový kanálek – lumen – je širší, většinou až 1/3 šíř-
ky vlákna. Jako mírně zdřevnatělé vlákno reaguje s  fluoroglucinem a  vybarvuje se do 
růžova.                                                                                                                                                              

Juta
Lýková vlákna z jednoletých lípovitých rostlin jutovníku (Corchorus capsuleris, cochorus oli-
torius), nazývaná kalkutské konopí, patří k nejlevnějším surovinám pro textilní průmysl. Spřá-
datelnost vláken juty je omezena její dřevnatostí. Na textilie, hrubší tkaniny a popruhy se vlákna 
spřádají se lnem, bavlnou, vlnou a hedvábím, čímž získají velkou pevnost v tahu. V čalounictví 
se uplatňují na překrytí tvarovacích materiálů a k tvorbě hranování po ručním prošití.

Identifikace – při spalovací zkoušce vlákno hoří jasným plamenem, pomaleji než bavlna, neza-
páchá a zanechává šedý popel. Mikroskopický vzhled elementárního, jednobuněčného vlákna 
v procházejícím světle poskytuje obraz podélně rovného vlákna, příčně narušeného rozšířeni-
nami, kolénky, a podélně středovým, širokým kanálkem vlákna. Floroglucinol v kyselém pro-
středí vybarvuje vlákno fialově vlivem jeho vysoké dřevitosti.

Kopřiva
Kopřivová vlákna jsou ze stonků dvoudomé rostliny z  rodu kopřivových, kopřivy dvoudomé 
(Urtica dioica), žahavky (Urtica urens) a kopřivy římské (Urtica pilulifera). 

2 DONDA, 1948.
3 ŠRÁMEK, FILIPI, 1975.
4 ČAPEK, 1951, s. 139.
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Nevýhodná je nízká výtěžnost: 5–8 % ze suchých kopřivových stonků. Buněčná vlákna se bar-
vou, leskem a pevností vyrovnají šapovému hedvábí. Z nejjemnějších kopřivových nití se palič-
kovaly krajky a tkaly jemné bílé látky zvané kopřivový mušelín. Z hrubé kopřivové příze se tkaly 
plachtoviny a pytloviny.   

Vzhledem k celulózové podstatě vlákna se kopřiva při spalovací zkoušce chová totožně jako 
třeba konopí, tedy vlákno hoří jasným plamenem, pomaleji než bavlna, nezapáchá a zanechává 
šedý popel. Mikroskopický vzhled buněčného vlákna je místně ztloustlý a současně se rozšiřuje 
i lumen, takže stěny jsou stejnoměrně tlusté a jemně podélně pruhované. Lumen obsahuje vět-
šinou zrnité zbytky protoplasmy. Fluoroglucin v kyselém prostředí kopřivové vlákno vybarvuje 
fialově vlivem vysoké dřevitosti vlákna.

Ramie
Je známa také jako „čínská tráva“. Ramie přepevná (Boehmeria tenacissima) a ramie sněho-
bílá (Boehmeria nivea) je kopřivovitá vytrvalá tropická rostlina, která poskytuje lýkové vlákno. 
Z ramie se pletou pevné šňůry, provazy a lana. Příze se používají na výrobu jemných i těžších 
textilií, rohoží a sítí. Ramie sněhobílá poskytuje jemné, hedvábně lesklé vlákno, z něhož se tkají 
nejjemnější čínské tkaniny – čínský batist (grass-cloth). Ramie se používá jako plnicí a tvarovací 
materiál ve směsích s ovčí vlnou nebo jako vlákenná surovina k výrobě pryžotvorných mate- 
riálů. Mikroskopický vzhled elementární bunice je široké vlákno s nepravidelným průřezem, což 
způsobuje v přeložení vlákna zdánlivé zalomení plochého proužku. Středem vlákna je široký 
lumen, po délce vlákna boční posuny v podobě kolének, trhlinky na povrchu vlákna i v šikmém 
směru.

Bambus obecný (Bambusa arundinacea)
Bambus je nejrychleji rostoucí dřevitá tráva světa. Tkanivo lesklé kůry je prostoupeno kyselinou 
křemičitou, čímž se stává nerozpustným, ohnivzdorným a tvrdým jako kámen. V čalounictví se 
mimo vlastní konstrukce nábytku používá k výrobě pružin a na výrobu výpletů a pletiv z naští-
paných tenkých pásků stébla. Užitné vlastnosti jsou jako u ramie. Vlákna jsou snadno spřádatel-
ná jak samotná, tak ve směsích s vlnou nebo bavlnou. Textilie mají měkký omak, hedvábný lesk, 
jsou antimikrobiální, dobře přijímají vodu a jsou schopny neutralizovat zápach. 

Rákos obecný (Phragmites australis) 
Rákos je vysoká, vytrvalá, vlhkomilná travina. Dutá stébla s kolínky se štípou na tenké pásky, 
které se po zvlhčení stávají spřádatelnými a dostatečně ohebnými a pružnými pro výrobu vý-
pletů židlí a rohoží. Kroucené šňůry se používají jako nosné i zdobné výplety sedáků a opěradel 
židlí. Z listů trávy se získávají vlákna užívaná jako příměs do výplňových směsí. 

Tokozelka vodní hyacint (Eichhornia crassipes)
Vodní rostlina sladkovodních ploch patří v množství vytvářené biomasy k nejproduktivnějším 
rostlinám na zeměkouli. Je to invazivní rostlina, obtížný plevel.

Rýžová stébla
Rýže setá (Oryza sativa) je jednoletá rostlina – obilnina s dutými stébly a úzkými listy. Sláma se 
po vymlácení užívá jako tvarovací materiál v čalounictví. Stébla z rýžové slámy slouží k výrobě 
nosných rohoží, které jsou v trvanlivosti srovnatelné s rohožemi z kokosových vláken nebo  af-
rické trávy. 

Kenaf, konopí gambo
Kenaf je lýkové vlákno z jednoleté rostliny jménem proskvirník konopný (Hybiscus cannabi-
nus), nazývaný také konopí guinejské, bombajské či indické nebo madráská juta.  Kenaf slouží 
pro výrobu technických textilií, např. pytloviny, motouzů, podřadných lan a  balicího papíru. 
Technické vlákno je zdřevnatělé, takže při zkoušce floroglucinolem silně fialově reaguje na 
lignin.  

Sláma
Nejčastější používanou obilnou slámou je sláma žitná (Secale). Ze všech ostatních druhů obil-
nin je žitná sláma nejdelší a svou režností je přirozeně antimikrobiální. Bývá nejčastějším výpl-
ňovým materiálem levných jednoročních matrací. Krátkodobé použití je předurčeno lámavostí 
a tříštivostí stéblového materiálu. Zamezení posunu materiálu v čalounění je zajištěno plněním 
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slámy do jutových pytlů s bodovým prošíváním v ploše a zpevňováním prošívaných hran klasic-
kou čalounickou technologií. Žitná sláma se váže do balíků nebo do copů a pletenců pro zkade-
ření a zlepšení její tvarovatelnosti do slamníků. Žitná sláma se pro svůj hladkou kutikulu stébla 
používá i jako oplétací materiál jiného dlouhovlákenného přírodního materiálu s horší stabilitou 
v mechanickém namáhání. Takto zpracované provazce slouží k pevnému výpletu židlí.

Čalounické trávy
Je to skupina trav zvaných také lesní tráva, uplatnitelných v  čalounictví. Za vlhka se stáčí 
a splétá do provazů a pletenců pro kadeření. Mezi čalounicky použitelné trávy řadíme ostřici 
třeslicovitou (Carex brizoides L.), metlici křivolakou (Deschampsia fleuxuosa TRIN), třtinu 
křovištní (Calamagrostis epigeos ROTH), třtinu rákosovitou (Calamagrostis arundinacea L. 
ROTH) a  ostatní druhy ostřic (Carex), sítin (Juncus): jsou vhodné jako vycpávkový materiál.  
Používá se jako náhražka africké trávy (tzv. nepravý afrik) pro levné předměty s krátkodobou 
životností, neboť časem ztrácí svoji pružnost, drolí se a práší.

Tilandsiová vlákna
Tilandsie šedá, mechovitá (Tillandsia usneoides) je epifytická rostlina z čeledi jednoděložných 
rostlin ananasových. Dlouhé rozvětvené svazky výhonků vzhledově připomínají žíně. V obcho-
dech se nejčastěji vyskytovala pod názvem rostlinné žíně, vegetable hair, spanish moos. Vlákna 
se používala jako tvarovací materiál náhradou za žíně a do výplňových směsí s koňskými a krav-
skými žíněmi. Používala se na vycpávání žíněnek, polštářů, pohovek a sedadel.

Sunské konopí, Sunn
Sunn nebo také bengálské konopí je jednoletá motýlokvětá bylina chřestnatec sítinový (Cro-
talaria juncea L.). Buněčné vlákno je krátké, tlustostěnné, s úzkým lumenem hladkých buněč-
ných stěn, podélně pruhovaných. Z vláken sunského konopí jsou spřádány pouze hrubší příze, 
především na režná plátna a plachty. Vláknitá surovina slouží k výrobě kvalitních lan. Při floro-
glucinolové zkoušce na lignin vlákna reagují pouze slabě. 

Bavlna
Bavlněné vlákno se získává ze semen slézovité rostliny bavlníku (Gossypium), pěstované v ob-
lastech subtropického a tropického pásma. Bavlník roste jako jednoletá bylina, víceletá jako 
keř nebo strom. 

Po vyschnutí se vyzrňováním bavlna zbavuje semen. Z  druhého vyzrňování se získávají ne- 
spřadatelná vlákna zvaná „linters“ nebo „scart“, používaná dále při výrobě chemických vláken 
z regenerovaných přírodních zdrojů, acetátového a měďnatého hedvábí a nitrocelulózy (střel-
né bavlny). Z tohoto odpadu neschopného spřádání se také vyrábí vata a rouno, je použitelný 
jako méně kvalitní kypřicí čalounický materiál a jsou jím plněny polštáře, podušky nebo sedáky.

Bavlna má široké použití ve výrobě přízí, tkanin, pletenin, krajek a všech druhů textilních výrob-
ků, včetně potahových tkanin. 

Identifikace – bavlna hoří jasným plamenem, nezapáchá a  zanechává malé množství bílého 
prachového popela.

Pod mikroskopem se zdravé, dozrálé a uschlé vlákno jeví jako stužka stáčená vlevo i vpravo, se 
zbytněnými okraji. Zkroucení způsobuje po délce vlákna zúženiny. Čím je bavlna jemnější, tím 
má celulózovou stěnu tlustší a lumen užší. Skrz lumen – středovou dutinku – je patrné spirálovi-
té uložení lamel a svazků fibril v sekundární stěně vlákna, které se projevuje jako mřížka. Mrtvé 
vlákno se jeví jako plochá tenká vrstva bez zesílených okrajů a lumen je zploštělý přes celou 
šíři vlákna. Mercerovaná bavlna má naopak sekundární stěnu pod kutikulou nabobtnalou, což 
způsobuje zakulacení vlákna v průřezu, a tím téměř vymizení stužkovitého kroucení a vyrovnání 
podél vlákna. Lumen vede středem jako tenký kanálek. Floroglucinem se bavlna nevybarvuje.

Kapok
Jsou to jednobuněčná vlákna získaná z tropického stromu vlnovec pětimužný (Ceiba penta-
dra) a dalších plstnatých stromů, Eriodendron, Bombacee a Calotropis, podle nichž se vlákna 
nazývají kapok, bombax, akon, rostlinné hedvábí asklepias atd. Vzhled podobný prachovému 
peří jim dal další názvy – rostlinné prachové peří nebo rostlinná vlna. Kapok hoří velice snadno, 
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více než bavlna. Vyznačuje se velkou odpudivostí vody a ve slisovaném stavu unese 36krát více, 
než sám váží, proto se používá k výrobě záchranářských pásů místo korku. Kapok je přirozeně 
antimikrobiální, hypoalergenní, odolný vůči plísním a odpudivý pro hmyz. Jako vycpávkový ma-
teriál předčí žíně a mořskou trávu. Pod mikroskopem je vlákno podobné mrtvé bavlně, nevyka-
zuje zákruty, jinak je zploštělé, se značně vyvinutou dutinou – lumenem, vyplněnou vzduchem. 
Při větším zvětšení lze pozorovat spirálovitou strukturu, místy s užšími a místy širšími zákruty. 

Kokosové vlákno
Získává se z oplodí kokosových ořechů kokosovníku (Cocoa nucifera). Vlákna jsou lehčí než 
voda, s obsahem 65 % vzduchu. Jsou odolná proti mechanickému opotřebení, vlhkosti, hnilobě, 
bakteriím, houbám a hmyzu. Samostatně se užívají jako výplňový materiál. Ve směsi s živočišný-
mi vlákny slouží k výrobě pryžokokosových desek, které jsou dnes nosné pod tvarovací materiál 
u všech typů čalouněných výrobků sedacího i lehacího sortimentu. Technická vlákna, „koir“, zů-
stávají i po nejpečlivějším zpracování matná. Mimo sklerenchymatických buněk obsahují cévy 
a zkřemenělá stegmata. Primární vlákna jsou tlustostěná a značně porézní.

Kokosová vlákna jsou silně zdřevnatělá, takže při floroglucinolové zkoušce reagují mocně na 
lignin.

Africká tráva
Z listů žumary evropské (Chamaerops humilis), palmy nízké, zakrslé, se získávají tuhá a pruž-
ná vlákna nazývaná také africké žíně, afrik, palmeto nebo rostlinné žíně. Vlákna se stáčejí do 
provazců, copů, vážou do balíků a před použitím se cupují a čechrají. Hrubší vlákna se v čalou-
nictví používají jako materiál tvarovací, jemnější vlákna jako materiál kypřicí. Při vrstvení musí 
být tráva rovnoměrně do vrstvy rozložena a následně propojena podstehy nebo prošívána přes 
vrstvy, aby nedošlo k jejímu přemísťování při užívání výrobku. Vrstva africké trávy se překrývá 
technickou tkaninou, na níž se vrství další tvarovací a kypřicí materiál. 

Sisal, sisalové konopí
Z listů agavy sisalské (Agava sisalana) se získají tuhá, pevná, velice elastická vlákna. Sisal se 
používá jako příměs do žíněné směsi na výrobu pryžožíně i  jako samotný tvarovací materiál, 
podobně jako kokosové vlákno. Z hrubších vláken se vyrábějí provazce, lana a hrubá plátna. 
Z jemných vláken se vyrábějí koberce a nábytkové textilie. 

Esparto, halfa, alfa, italská tráva
Vytrvalá bylina kavyl přepevný (Stipa tenacissima) má pevné listy podobné stéblům. Po zpra-
cování je esparto podobné africké trávě a také se s ní často zaměňuje. Používá se jako méně 
kvalitní materiál do čalounění, do matrací, na výrobu rohoží, koberců, provazů a papíru.

Kaktusová vlákna, mexické konopí
Vlákna z  listů sukulentní rostliny agave obecné či také americké (Agave americana) jsou 
tuhá, pevná, odolná, ale málo trvanlivá. Z příze se vyrábí rouno na matrace, hrubá plátna, ko-
berce, šňůry, lana a rybářské sítě. 

Ejou, gomut
Vlákna z listů palmy arenga cukrodárná (Arenga saccharifera) jsou pevná a trvanlivá. Usušená 
a zkadeřená vlákna se používají jako rostlinná složka výplňových směsí a pryžovláknitých mate-
riálů. Hrubá vlákna jsou surovinou na výrobu pevných lan, motouzů a tkanin.

Abaka, manilské konopí
Listy, pochvy listů a  řapíky banánovníku vláknitého (Musa textilis) jsou prostoupeny znač-
ným množstvím jemných, velice pevných, lehkých, elastických a také vůči mořské vodě značně 
odolných vláken, čehož značně využívá anglické námořnictvo. Charakteristické jsou výplety 
sedáků židlí z provazců abaky.  V mikroskopickém vzhledu se vedle lýkových buněk s velmi 
tenkými stěnami vyskytuje parenchymatické pletivo s křemičitými buňkami a spirálovité cévy.

Kukuřičné listy
Kukuřičné listy – šustí, obalují klas rostliny kukuřice seté (Zea mays). Listy se zpracovávají stří-
háním, vyčesáváním, zkadeřením a sušením. Vlákna jsou mrazuvzdorná, odolávají nárazům a ne-
vyžadují chemické úpravy. Používají se jako tvarovací materiál a na méně exponované výplety. 
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Novozélandský len
Říká se mu také novozélandské konopí a  jde o vlákna získávaná z listů lenovníku obecného 
(Phormium tenax), divoce rostoucího i jako kultura pěstovaného na Novém Zélandě, v jihový-
chodní Austrálii a Přední Indii. Tuhé listy rostoucí v hustých přízemních trsech jsou postoupeny 
vlákny dvakrát pevnějšími než vlákna lnu. 

Pro uvolnění hedvábně lesklých vláken se počesané listy několik dní máčí v mýdlové vodě, lou-
pou, oddělují od dužiny a rozčesávají. Získaná vlákna jsou pevná, houževnatá a podobná žíním, 
ke kterým se jako příměs přidávají. Používají se v provaznictví, na výrobu plachet, které dobře 
vzdorují dešti i jiným povětrnostním podmínkám. Vlákna tvoří svazky sklerenchymatických bu-
něk, v šířce pravidelných, bez kolének a ztlustin, jejichž lumen je užší než stěny. Při florogluci-
nolové zkoušce reagují mocně na lignin.

Ananas
Ze zdužnatělých listů několika druhů rostlin z čeledi ananasovitých, hlavně ananasu pravého 
(Ananassa sativa, Bromelia ananas), pěstovaných ve větších rozměrech hlavně ve Střední 
a Jižní Americe, se po zpracování změkčením a zušlechtěním získají spřadatelná vlákna. Z dobře 
propracovaných vláken se spřádají nitě pro tkaní ananasového hedvábí, pro pletařské i šicí úče-
ly. Zvláště hojně je ananasová příze využívána v prýmkařské výrobě. Vlákna z mladých listů jsou 
měkká, pružná, ze starších listů hrubá tvrdá. Hrubá vlákna se používají v čalounictví jako méně 
kvalitní tvarovací materiál a jako příměs do směsí čalounické výplně. Uplatňují se i v kartáčnic-
tví a při výrobě pevných provazů. Hrubší vlákna jsou silněji zdřevnatělá a při floroglucinolové 
zkoušce reagují nachově. 

Aloe, aloeové konopí
Z dlouhých dužinatých listů několika druhů rostliny aloe – aloe pravá (Aloe vera), aloe obecná 
(Aloe vulgaris) – se získávají méně kvalitní vlákna pro použití jako tvarovací materiál nebo pří-
měs do směsí. Jemnější technická vlákna jsou z mladších listů a zpracovávají se do přízí. Vlákna 
jsou silně zdřevnatělá a silně reagují na lignin. 

Karnauba
Palma kopernice voskonosná (Copernicia cerifera) má hustou korunu s dlouhými řapíkatými 
listy. Tuhá vlákna z listů se využívají jako rostlinná příměs do výplňových směsí tvarovací vrstvy. 
Druhotným produktem z mladých listů kopernice je vosk, který pokrývá listy v podobě šupinek 
a kterého se užívá na leštění kůže.

Rašelina 
Nestejnorodá pestrá směs rostlinných vláken stonkových, listových a cévních svazků několika 
druhů rostlin. Těží se z nevyzrálých rašelin, v nichž biologický proces rozložil látky necelulózo-
vého charakteru a buničitá vlákna a cévní svazky zůstaly zachovány. 

Po zpracování proplachováním, čištěním a rozvlákněním se jí používá jako vycpávkového a oba-
lového materiálu. V přádelnictví se používá jako výplňková surovina do směsi s hrubou vlnou do 
útkových přízí při tkaní levných pokrývek.

Jehličí, „lesní vlna“
Borovicové jehličí se pro svoji aromatickou vůni používalo do výplní ozdobných polštářů, kam 
se změkčené komůrkově zašívalo proti sesypání.

Dřevité materiály
Ratan, rotan, rotang
Dřevité stonky liánovité rostliny rotanu rákosového (Calamus rotang) a dalších druhů palem, 
rotanu pravého (Calamus verus), rotanu prutnatého (Calamus viminalis) a rotanu dračího 
(Calamus draco), zvaného také španělský rákos, ve stejném průměru dorůstají délky až 200 met- 
rů. V nábytkářské tvorbě se silné stonky používají jako konstrukční materiál. Tvrdost je způso-
bena křemičitými buňkami v kožním pletivu. Dužina se rozřezává podélně na množství tenčích 
prutů o různých kruhových průměrech, uplatňovaných v košíkářské výrobě. Z obvodové stěny 
s hladkým povrchem se štípají šény používané k výpletům židlí, sedadel, opěradel a nábytku. 
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Vrbové proutí 
Dřevitý materiál pro výplety a proutěné nabytkářské předměty se získává z vrby košíkářské (Sa-
lix viminalis), vrby bílé (Salix alba), vrby mandlovky (Salix amygdalina L.) a vrby americké 
(Salix americana) řezáním jednoletých prutů v období vegetačního klidu.  Proutí se zpracovává 
za vlhka, kdy je ohebné, pružné a tvárné. Pro jemnější výrobky a zdobné prvky v pletařské tech-
nice košíkářství se z proutí štípají šény – ploché pásky vyráběné podélným rozštípáním prutu 
a seříznutím středové dužiny. Vrbové proutí je nejrozšířenějším materiálem pro proutěný nábytek.

Dřevitá vlna
Méně kvalitní materiál, dodávaný stáčený do provazců, pochází z jemných hoblin. Nevýhodou 
nakypřených vláken je nedostatečná elasticita, nízká tvarová paměť, velká lámavost, malá te-
pelně izolační schopnost a vysoká hmotnost. Používá se jen jako náhradní výplň slamníků. 

Přírodní živočišná vlákna 5, 6, 7

Živočišná – proteinová – vlákna získáváme ze dvou základních zdrojů:  
- ze srsti obratlovců: vlna ovčí, kozí, králičí atd. 
- ze sekretu hmyzu: pravé a plané hedvábí.

Produkty se získávají z žijících zvířat nebo jako odpad z kůže zpracovávané jirchářským způso-
bem. Podstatou je bílkovina – keratin, jehož základem je 18 aminokyselin uspořádaných a po-
spojovaných mezi sebou v nepravidelném pořadí a poměru do polypeptidického řetězce, dopl-
něná pigmenty, vodou, tuky a popelovinou.

Koňské žíně
Žíně ocasové a hřívové jsou nejkvalitnějším vycpávkovým a kypřicím materiálem používaným 
v klasickém čalounění. Pro trvale zkadeřený tvar se žíně stáčí do provazců a následně fixují 
v horké páře. Žíně mají vynikající pohltivost vodních par a také schopnost zpětného odpaření 
vlhkosti, což zabraňuje kondenzaci vlhkosti uvnitř výrobku. Původně byly používány samotné 
koňské žíně, později se do nich stále více přidávaly materiály z dalších zvířat, především skotu, 
a vepřové štětiny. Z rostlinných vláken to byla vlákna kokosová, fíbr a sisal. Kvalita žíněné směsi 
závisí na podílu jednotlivých druhů vláken. Ze žíní se vyrábí i velmi kvalitní potahové textilie, 
kde žíně ze živých zvířat jsou zatkávány do hedvábné nebo bavlněné osnovy.  Často byly užívány 
slavnými nábytkářskými designéry Chipendailem, Hepplewhitem nebo Renniem Macintoshem.

Ovčí vlna
Zpracovává se srst ovce merinové, nížinné, anglické a kříženecké. Nejkvalitnější střižní vlna, 
potní vlna, se získává stříháním ovcí. Získá se souvislý celek – rouno, které držící pohromadě 
potním tukem, lanolinem. Spodní, jemná krátká vlákna tvoří podsadu, nad ní vystupují hru-
bé rovné pesíky. Velmi dobrá tvárnost je dána i vysokou navlhavostí, dalšími pozitivy je velká 
hřejivost a dobré tepelně-izolační vlastnosti. Zvláštními souvisejícími vlastnostmi je srážlivost 
a plstivost vyvolané účinkem tepla, vlhka, mechanického namáhání, popř. alkáliemi. Vlna vyka-
zuje absorpční, antibakteriální, termoregulační a voděodolné vlastnosti, uchovává si vzdušnost 
a nevede statickou elektřinu. Odolná je vůči plísním, ovšem neodolná vůči hmyzu – molům.   

Hoří pouze v plameni, škvaří se, zapáchá po pálící se rohovině, zbytek je lesklý, křehký škvarek. 
Mikroskopický pohled na vlákno vlny je obraz morfologické struktury vlákna, kutikuly, korte-
xu, případně meduly. Kutikula vlákna je šindelového charakteru s šupinami prstencovými nebo 
dlaždicovými, charakteristickými pro druh zvířete. Dřeň (kortex) vlákna je fibrilárního charak-
teru, středová medula je nebo není (merino), nebo je necelistvá, ostrůvkovitá.

Dále se vlákna zušlechťovala na valchách na dokonale hustá jemná nebo silná sukna, případně 
na plsť pro klobouky, boty.8 Vlna je kvalitní i výplňová surovina. V čalounictví se používají hrubší 
vlněná vlákna, která se do kypřicí vrstvy mísí s méně hodnotnými žíněmi, divokým hedvábím, 
kozí a velbloudí srstí.

5 DONDA, 1948.     
6 ŠRÁMEK, FILIPI, 1975, s. 167–224.
7 FUČÍK, 1948, s. 194–202.
8 FLOROVSKIJ, 1947, s. 75.
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Kašmírská vlna
Kašmírská vlna je ze srsti kozy kašmírské. Je velmi ceněna pro jemnost, neobyčejně měkký omak 
a vynikající hřejivost. Obsahuje hlavně chlupy podsadové. Mikroskopie vykazuje obraz vláken 
podsady bez dřeně, cylindrické šupiny kutikuly do sebe zapadají a tvoří pilovité okraje. Kortex je 
znatelně podélně rýhovaný. Ušlechtilá forma kašmíru z tibetské horské kozy se nazývá pašmí-
na, což je starý perský výraz pro vlnu. Odpady z výrob se zapracovávají do směsných vlněných 
roun nebo vycpávkových materiálů.

Mohérová vlna
Koza angorská poskytuje velice ceněnou srst zvanou mohér. Rouno je z dlouhých nezvlněných 
vlasů vlny s vysokým leskem. Z příze se vyrábí jemné vlasové nábytkové textilie a slouží jako 
útek do polohedvábných tkanin. Odpady ze zpracování se zapracovávají do směsných vlněných 
roun nebo vycpávkových materiálů.

Angorská vlna
Získává se vyčesáváním z velmi jemné srsti angorských králíků. Vyznačuje se příjemným oma-
kem, značnou hřejivostí a vysokou plstivostí. Dřeňové buňky jsou vyplněné vzduchem, jímž se 
přičítá vysoká hřejivost této vlny. Používá se jako kypřicí materiál do drahých čalouněných vý-
robků a výplň do polštářů. Zbytky se zapracovávají do směsných a vlněných roun.

Velbloudí vlna, lamí vlna, alpaka
Velbloudí vlna je z línající srsti velblouda dvouhrbého i jednohrbého, lamí vlna z lamy vikuně, 
divoké příbuzné lamy, a z lamy alpaky, patřící do čeledi velbloudovitých. Všechny druhy této 
vlny se používají jako výplň polštářů, ve tvaru rouna do kypřicí vrstvy v čalounictví a na výrobu 
textilií.

Hovězí chlupy, vepřové štětiny, kozí srst, srst divoké zvěře
Hovězí chlupy jsou ze srsti a ohonu skotu. Jsou přirozeně kadeřavé a měkčí než koňské. Štětiny 
jsou krátké a lesklé chlupy prasete, jsou značně dřeňovité a šupinaté. Kozí chlupy jsou velice 
tenké a jemné. Včetně srsti z divoké zvěře se všechna tato vlákna používají jako příměs do ží-
něné směsi a do směsí na výrobu pryžožíně a pryžokokosu.

Přírodní hedvábí
Pravé hedvábí je vlákno ze zámotků (kokonů) housenky bource morušového (Bombyx mori) 
živícího se listím moruše bílé. Pro zakuklení vylučují housenky dvě fibroinová vlákna proteino-
vého základu, která jsou – se současně vylučovaným hedvábným klihem sericinem – okamžitě 
obalována a do dvojvlákna propojena. Z hedvábí jsou tkány jemné dekorační a potahové texti-
lie, jako je damašek, brokát, ryps, plyš.

Přírodní hedvábí hoří jako vlna, škvaří se a zanechává zuhelnatělou kuličku. Při hoření nezapáchá.

Dvojvlákno se v mikroskopu může jevit jako vlákno dvojnásobné tloušťky s kanálkem. Větši-
nou však má neodklížené hedvábí klihovou sericinovou vrstvu lehce poškozenou, popraskanou 
a svraštělou. Degumované, tedy odklížené hedvábí ze střední vrstvy kokonu, je tenké, rovné, 
hladké, bez jakéhokoliv výrazného znaku. 

Peří
Používá se na výplň volného čalounění, ozdobných polštářů a prošívaných přikrývek. Podle kva-
lity rozeznáváme peří prachové a poloprachové.  Poloprachové peří je drhané nebo stříhané. 

Jemnost peří zajišťuje vysokou měkkost výrobků. Pro tepelně-izolační schopnost kypřicí vrstvy 
z peří je zcela rozhodující její tloušťka. To, co v péřové vrstvě izoluje, je vzduch a peří pouze velmi 
účinným způsobem brání jeho proudění. Do výrobků se většinou umísťuje v komůrkovém systé-
mu tak, aby nedošlo k jeho přesypávání při užívání výrobku. Pro vytvoření kompaktnější vrstvy se 
míchá s rozvolněnými vlněnými nebo jinými vlákny. Husí peří je bílé, malé, měkké, lehké a pružné 
a užívá se na cenné čalounické předměty. Kajčí peří je velmi drahé, s vynikající tepelně-izolační 
vlastností a velmi dobrou soudržností. V čalounění se používalo na reprezentativní drahé výrobky. 
Kachní peří je srovnatelné s peřím husím, hodí se pro výplň volných polštářů a prošívaných přikrý-
vek. Labutí peří je méně kvalitní než husí a slepičí peří, je tvrdé, těžké a málo pružné. Používalo se 
ve výrobě levnějších výrobků a jako výplň volných a dekorativních polštářů.
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Chemická vlákna 9

Chemická vlákna jsou vlákna vyráběná regenerací z přírodních polymerních zdrojů, z celulózy 
a z živočišné nebo rostlinné bílkoviny. V čalounictví se uplatnila pro výrobu tkanin potahových 
a dekoračních. V druhé polovině 20. století se používala při restaurování textilu. 

Viskózové vlákno
Z chemických vláken je to nejčastěji užívané vlákno. Surovinou je buničina z jehličnaté dřevní 
hmoty. Viskózové vlákno snadno přijímá vlhkost, avšak nevýhodou je jeho mačkavost, nízká 
pevnost a malá tvarová stálost. Je materiálem pro výrobu potahových textilií. Při restaurování 
gobelínů sloužilo jako náhražka hedvábí pro svůj lesk.

Acetátové vlákno
Pro výrobu je třeba velice čisté a kvalitní celulózy, kterou poskytuje odpad z bavlny – linters. 
Vlákno je tvarově stálé, málo navlhavé, avšak s vysokým oděrem, nízkou pevností a obtížnou 
barvitelností. Používá se na výrobu potahových tkanin s hedvábným leskem. 

Pryžová vlákna
Kaučuková neboli pryžová vlákna se vyrábějí vulkanizací přírodního kaučuku. Používají se na 
výrobu pružných popruhů, pryžtextilních provazců, pruženek a jiného elastického zboží.

2.3.A.1. Odběr vzorku

Metoda pro invazivní pozorování textilního výrobku z nití tkaniny nebo jiného textilního mate-
riálu. Užije se pouze v případě, kdy neexistuje jiná a snadnější možnost analýzy předmětu ne-
invazivním způsobem. Odběr vzorku materiálu se provádí v minimálním potřebném množství 
nutném k předpokládané analýze, a to tak, aby nedošlo k porušení výrobku. 

Místo odběru vzorku k analýze:

-  chomáček vláken ze švů nebo povrchu tkaniny je možnost pro jednodruhové tkaniny.

- nit z osnovy a útku. Nit osnovní je nit rovnoběžná s pevným krajem. Vzorek lze odebrat z líce 
v místě poškození a rozvolnění tkaniny, a to jen v případě, že nit nebude chybět např. v ná-
sledném restaurování. Z celistvého předmětu lze vzorek odebrat pouze při následných pro-
cesech, při kterých dojde k částečné demontáži. Pak lze vzorek odebrat z okraje záložky tka-
niny v rubu. Stejně to platí pro odběr vzorku z port, nosných popruhů v čalouněném nábytku 
i drapériích.

- z výplňového a kypřicího materiálu čalounění je možný odběr pouze z poškozených míst nebo 
po částečné demontáži z vnitřku předmětu.

- z odpadlého, degradovaného materiálu, u kterého je přesně jasný původ a který již nemůže 
být navrácen do původního předmětu.

- je zaznamenáno popisem, v případě odběru vzorku z více míst je nutné tento úkon vyznačit 
v grafickém nákresu nebo na fotografii předmětu.

Pro odběr se použije pinzeta a ostré nůžky.  

9  ŠRÁMEK, FILIPI, 1975. 
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2.3.A.2. Stanovení původu přírodního vlákna

Orientační metoda je mikrochemickou reakcí určenou pro rozlišení přírodních vláken rostlin-
ného a živočišného původu, jejichž základní rozdíl je v chemické podstatě vláken. Na identifika-
ci rostlinného – celulózového nebo živočišného – proteinového druhu vlákna spočívají veškeré 
další práce až po uložení a uskladnění historického předmětu. 

Provedení
Vzorek vláken nebo nitě je po dobu 15 minut vařen v pětiprocentním vodném roztoku hydroxi-
du sodného.

Výsledek 
Proteinová (živočišná) vlákna se rozpustí, celulózová (rostlinná) vlákna se nezmění.

Výsledek lze ze vzorku získat také z FTIR.

2.3.A.3. Stanovení druhu vlákna spalovací zkouškou

Orientační metoda je určena především pro rozlišení vláken rostlinného a živočišného původu. 
K hodnocení využíváme smyslové orgány, zrak a čich. Ke zkoušce je potřeba 0,5 cm nitě či vlá-
kenného materiálu hrubého typu nebo 1 cm jemných vláken. Vlákno přidržíme v konci pinzetou 
a pod druhý konec přiložíme plamínek ze zápalky nebo zapalovače. 

Pozorujeme chování materiálu: 

- v plamenu 

- při hoření po oddálení plamene 

- zápach

- zbytek po spálení.

Tabulka výsledků spalovací zkoušky

MATERIÁL HOŘENÍ 
V PLAMENI 

HOŘENÍ MIMO 
PLAMEN ZÁPACH ZBYTEK

Bavlna vzplane jasným 
plamenem

hoří jako papír po spáleném  papíru
bílý, sypký, rozpadavý 

popel

Len vzplane jasným 
plamenem

hoří pomaleji než 
bavlna

po spáleném papíru bělavý, našedlý popílek

Konopí vzplane
hoří pomaleji než 

bavlna
po spáleném papíru

šedý popel ve tvaru 
původního vlákna

Vlna hoří pomalu, 
škvaří se

nehoří  po spálené rohovině
pórovitý škvarek, který 
lze rozdrobit na popel

Hedvábí hoří rychleji než 
vlna

 nehoří
nezapáchá, popř. po 

spáleném peří
škvarek v podobě černé 

kuličky

Viskóza vzplane hoří jako papír  po spáleném papíru  šedavý popel

 Polyamid
před vzplanutím 

taje, taví se 
a odkapává

odkapává, uhasíná štiplavý těžký, tvrdý, světlé barvy

Polyester taví se, pomalu 
hoří, odkapává

hoří, může 
být uhašen 

odpadávajícími 
kapkami

sladký esterový 
zápach

těžký, tvrdý, šedý  zbytek
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Akrylonitril hoří dobře, bublá stále hoří
nepravidelný, těžký černý 

zbytek

Polypropylen hoří dobře, bublá stále hoří
zápach hořícího 

plastu
tmavý, těžký, tvrdý 

zbytek

Asbest nemění se nehoří, září žádný stejný jako původní

2.3.A.4. Stanovení typu a druhu vlákna metodou mikroprojekce

Postup se použije v případě, kdy nebyly zjištěny informace o druhu textilního vlákna použitého 
na čalounickou tkaninu a výplně čalouněného předmětu jinou cestou, tedy od majitele/dárce 
předmětu nebo od výrobce. Postup je uplatněn v  případě nejistoty určení textilního vlákna 
po předchozích orientačních zkouškách identifikace textilního vlákna. Zjišťování se provádí ze 
vzorku vláken, odebraného v kapitole 2.3.A.1. Doplňujícím údajem, měřitelným pod mikrosko-
pem a který může být součástí popisu vlastního obrazu vlákna, je průměr vlákna.10, 11 

V případě odebrané nitě je možné získat i údaj z technologie konstrukce nití – zákrut.

V metodě není stanoveno přesné přístrojové vybavení. Předpokládá se, že mikroskop je součás-
tí vybavení muzeí a institucí a pozorování je prováděno odborným pracovníkem.

Optickým mikroskopem – s možností prosvětlení vzorku v procházejícím světle – je sledován 
vzhled a vnitřní struktura jednotlivých primárních vláken textilního materiálu. Posuzujeme cha-
rakteristické znaky vláken, povrch vlákna, jádro a  dřeň vlákna. Získaný obraz vzorku vlákna 
se porovnává s fotografickými nebo kresebnými etalony zobrazujícími charakteristické znaky 
textilních vláken. Doplňujícím identifikačním obrazem je mikroskopický vzhled vlákna v pola-
rizovaném světle.

Pomůcky 
Projekční mikroskop s procházejícím světlem, zajišťující 400násobné zvětšení, případně  
s možností digitalizace obrazu a jeho uložení na vhodné paměťové médium. 

Lupa s dvou až pětinásobným zvětšením pro přípravu vzorku. 

Vhodné fixační médium, které neovlivní vlastnosti vláken, např. cedrový olej nebo kapalný 
parafín. Pro pouhé zjištění vlákna stačí destilovaná voda.

Podložní sklíčko a krycí sklíčko o tloušťce 0,13 až 0,17 mm.

Mikrometrické měřítko, tj. podložní sklíčko s úsečkou 1mm dlouhou a s jejím dělením  
na 100 dílků.

Ostré nůžky, které umožní odstřižení svazku vláken o délce asi 1 mm ze vzorku nitě  
nebo chomáčku vláken.

Pinzeta, preparační jehla. 

Fotografické srovnávací etalony typů vláken.

10 ČSN 80 0240 Vlna – stanovení průměru vlákna metodou mikroprojekce. 
11 ČSN ISO 8159 Textilie.Tvary vláken a nití. Slovník.
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Příprava vzorku
Vzorek nitě se na podložním sklíčku pod lupou rozvlákní tak, aby bylo možné pozorovat jed-
notlivá buněčná vlákna. Po zakápnutí fixačním médiem se vzorek překryje krycím sklíčkem. Pro 
proměření průměru vlákna se vlákna na podložní sklíčko s mikrometrickým měřítkem položí 
kolmo na vyrytou úsečku.

Provedení postupu
Připravený preparát se pozoruje optickým mikroskopem v  procházejícím světle. Pozorování 
začínáme při nejmenším zvětšení, kdy v zorném poli sledujeme několik nebo i celou skupinu 
vláken. Postupně se přechází od nejmenšího k největšímu zvětšení, zaostřuje ve všech výškách 
optických vzdáleností, aby mohly být detailněji rozpoznány a zaznamenaly všechny charakte-
ristické znaky vláken. Ty vizuálně porovnáváme s fotografickými etalony, které jsou přílohou 
tohoto postupu. Pozorováním skupiny vláken se zjišťuje rovněž stejnorodost vláken.

Vyhodnocení a zpráva o zkoušce obsahuje:
- podrobné označení a původ vzorku

- popis charakteristických znaků vlákna

- pokud byl vzorek vláken odebrán z poškozeného místa výrobku, uvede se odkaz na získané 
znaky, např. opotřebení, zplstění apod., případně na znaky získané špatným uložením, jako je 
přeležení vláken, plísní odlišné zbarvení některých vláken apod., uvedené v záznamu kapitoly 
o průzkumu poškození a předchozích restaurátorských zásazích. 

V  případě dokládání důkazového fotografického snímku vlákna, je tento opatřen měřítkem  
o velikosti zvětšení. 

MATERIÁL POPIS, CHARAKTERISTICKÉ 
ZNAKY

GRAFICKÉ 
ZNÁZORNĚNÍ MIKROFOTOGRAFIE

Len

Elementární vlákno,

průměrná délka 25–30 mm,

průměr vlákna 15–18 µm,  

válcovitý vzhled,

středem tenký rovnoměrný 
lumen,

příčná kolénka.

Bavlna

Elementární vlákno,

průměrná délka 25–40 mm,

průměr vlákna 12–45 µm,

ledvinovitý průřez,

podélně stužkovitě zkroucené 
vlákno,

široký plochý lumen.

Kopřiva

Elementární vlákno,

průměrná délka  4–55 mm,

průměr vlákna 20–70 µm,

podélně nepravidelně rozšířené 
vlákno,

středem nerovnoměrný lumen. 

Ukázka srovnávací tabulky vláken pro mikroskopii.
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2.3.A.5. Stanovení dřevitosti – zkouška floroglucinolem

Metoda je použitelná pro rozlišení příbuzných typů celulózových vláken, speciálně lnu, ko-
nopí a juty, a při určení stupně dřevitosti vlákna. Histochemický koloristický identifikační test 
spočívá ve vybarvení zdřevnatělé buněčné stěny vláken floroglucinolem v kyselém prostředí. 
Podle přítomnosti a obsahu ligninu se vlákno vybarví do růžova, červena, fialovočervena. Test 
se provádí na podložním sklíčku pro mikroskopická pozorování, na které se položí vzorek vlá-
ken. Vzorek se zakápne nasyceným roztokem floroglucinolu a po okyselení dvanáctiprocentní 
kyselinou chlorovodíkovou je pozorována reakce. V přítomnosti ligninu barvení probíhá rychle 
a zdřevnatělé stěny se zbarví červeně až fialovočerveně.

Výsledek zkoušky pro materiály s různým obsahem ligninu 12, 13

VLÁKNO SLOŽENÍ REAKCE S FLOROGLUCINOLEM

Len 70–88 % celulóza, 0,8–5,5 % lignin nezbarví se

Konopí 70–75 % celulóza, 9–12 % lignin   zbarví se růžově

Juta asi 70 % celulóza, 27 % lignin              zbarví se sytě červeně

2.3.A.6. Specifické testy pro rozlišení určitých skupin a jednotlivých druhů příbuzných vláken

Skupina testů upřesňující a doplňující údaje o druhu vlákna, získané v předchozích zkouškách. 
Testy jsou mikrochemického, fyzikálního a optického charakteru a vyžadují odběr vlákenného 
vzorku v minimálním množství několika vláken.

2.3.A.6. a) Rozlišení proteinových vláken od celulózových

Jako silná alkálie pro skupinu bílkovinných (živočišných) vláken působí pětiprocentní vodný 
roztok sody (uhličitan sodný Na2CO3.2H20), který je destruuje a rozpouští. Rostlinná vlákna jím 
nejsou atakována.

2.3.A.6. b) Rozlišení rostlinných vláken od živočišných 

Roztok kyselin je destruující pro skupinu celulózových vláken. 

Zkouška se provede kápnutím dvouprocentní kyseliny sírové (H2SO4) na vzorek umístěný na 
netečné podložce. Kapka na vzorku se vysuší po přítlaku horké žehličky. Rostlinná vlákna (celu-
lózová) a vlákna z regenerované celulózy zčernají. Proteinová vlákna se nemění.

2.3.A.6. c) Identifikace syntetických vláken na základě jejich rozpustnosti

V případě, že spalovací zkouška hořením pro určení skupiny typu vlákna prokáže syntetické 
vlákno, které se v ohni taví, je objektivnější použít rozpouštědlový test, jehož výsledek je pro-
kazatelnější než třeba mikroskopický vzhled syntetických vláken s morfologickými znaky shod-
nými několika typům syntetickým vláken. Existuje mnoho postupů, většinou eliminačních, pro 
směsi všech vláken. Následující tabulka dává přehled rozpouštědel pro určení a případně po-
stupnou eliminaci chemických vláken.

 

12 FELIX, 1951.
13 ŠVEC, Laboratorní cvičení z textilní chemie, VŠCHT Pardubice.



~ 78 ~

ČINIDLO ROZPUSTÍ SE

Metylenchlorid triacetátové vlákno

Kyselina octová (ledová kyselina octová)                acetátová vlákna (triacetát, diacetát)

Dimetylformamid za chladu akrylová vlákna

Dimetylformamid za varu nylon 6

Kyselina mravenčí 85% polyamidová vlákna (nylon 66, nylon 6)

Chlorfenol polyesterové vlákno (polyetylentereftalát)

Ortochlorfenol polyetylentereftalát

Položení na vodu plave polypropylen nebo polyetylen

Chlorid uhličitý (tetrachlormetan) za varu polypropylenové vlákno

Xylol za varu polypropylénové vlákno

Při rozpouštědlových testech je třeba dbát bezpečnostních podmínek pro práci s chemikáliemi, 
pracovat v digestoři nebo odvětrané místnosti a při práci používat ochranné pomůcky.

2.3.6. d) Zkouška bobtnáním pro rozlišení lnu a konopí

Je založena na rozsahu bobtnatelných složek v různých morfologických strukturách celulózo-
vých vláken roztokem kuoxamu. Len se modře zabarvuje, bobtná rovnoměrně a relativně rych-
le, středový kanálek – dutinka – odolává, hadovitě se smršťuje a serpentinově kroutí. Konopí 
bobtná pomalu a v důsledku zdřevnatělé primární stěny vlákna se zvýrazňují charakteristické 
„párové schody“ a středová dutinka (tlustší než u lnu) se housenkovitě krabatí.

Kuoxam je nasycený roztok hydroxidu měďnatého v amoniaku, tj. hydroxid tetraamoměďnatý 
[Cu(NH3)]4(OH)2 čili Schweitzerovo činidlo. Pro stanovení je nutné připravit roztok čerstvý, pro-
tože rychle ztrácí svoji účinnost, pokud není uchován ve tmě a chladu.

Příprava kuoxamu: koncentrovaný roztok síranu měďnatého se vysráží louhem. Sraženina se 
odfiltruje, promyje a rozpustí v nejmenším množství amoniaku na tmavě modrý roztok. 

Výsledek je pozorovatelný mikroskopem.

2.3.A.6 e)  Identifikace lnu a konopí mikroskopií v polarizovaném světle 

Len v  polarizovaném světle mikroskopu mezi zkříženými „nikoly“ silně svítí (spec. dvojlom 
0,067), čímž se zviditelní posuny a kolínka vlákna. 

Stanovení dvojlomu vláken je zásadní pro pozorování v polarizovaném světle. Dvojlom je de-
finován jako rozdíl indexu lomu v paralelním směru se směrem osy vlákna a v kolmém směru 
k ose vlákna. Polarizaci lomem zprostředkovávají v polarizátoru mikroskopu Nikolovy hranoly, 
tedy  „nikoly“ zhotovené z  dvojlomného islandského vápence. V  koordinaci s  analyzátorem 
mikroskopu se během otočky o 360° zorné pole dvakrát zatemní (zkřížené hranoly) a dvakrát 
úplně rozjasní (rovnoběžné hranoly). Je-li vlákno dvojlomné – anizotropní (index lomu ve směru 
po délce vlákna je jiný než napříč vláknem), objeví se světlé v tmavém poli. Jednolomná vlákna 
zůstávají tmavá, viz např. skleněné vlákno. Len a konopí se liší v ortogonálních polohách (0°, 
90°). Výsledkem je interferenční barva vlákna v polarizovaném světle.
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VLÁKNO HORIZONTÁLNÍ POZICE NEBO 0° 
- INTERFERENČNÍ BARVA

VERTIKÁLNÍ POZICE NEBO 90° 
- INTERFERENČNÍ BARVA

Len, kopřiva a vlákna podobná
Modrá 

- addiční barvy
Oranžová 

- substrakční barvy

Konopí, juta
Oranžová 

- substrakční barvy
Modrá 

- addiční barvy

2.3.6. f) Torzní zkouška pro rozlišení lnu a konopí – Twist test14

Len a konopí mají různou orientaci fibril ve vlákně. Orientace protichůdného chování lnu a ko-
nopí je prokázána i v předchozí zkoušce pozorování vlákna v polarizovaném světle a umožňuje 
rozlišit tato vlákna i rentgenovou difrakcí. 

Během procesu hydratace a dehydratace vlákna dochází ke změnám geometrických charak-
teristik fibril vlákna ke svazkům vlákna, což je makroskopicky vyjádřeno snahou vlákno obrátit 
a eliminovat tak vnitřní stres při sorpci a desorpci vody. Na tomto principu – pozorování spon-
tánního kroucení vlákna při jeho vysychání – je založena analytická metoda Twist testu.

Za stejných podmínek při schnutí a směřování vlákna k pozorovateli se lněné vlákno stáčí vpravo 
(ve směru hodinových ručiček), zatímco konopné vlákno vlevo (proti směru hodinových ručiček).

Provedení: vzorky vlákna v délce minimálně 1 cm a maximálně 3 cm, jsou ponořeny na pět 
minut do destilované vody. Po vyjmutí jsou pinzetou nebo svorkou přidržovány nad kovovou 
destičkou vyhřátou v  sušárně na 80–100 °C, případně nad plochou žehličky nastavené na 
teplotu pro vlnu.

Pozoruje se rotace vlákna během schnutí.

Výsledkem je směr pravotočivého stáčení pro len, směr levotočivého stáčení pro konopí.

2.3.B. Hutnické materiály

Kovová vlákna 

Příroda poskytuje mimo říši rostlinnou a živočišnou také říši nerostnou, anorganického základu. 
I tu je nutné identifikovat na předmětech z organických materiálů.

Z nerostné říše přicházejí v úvahu pro textilní využití především nerosty s kovovými prvky a na 
principu jejich zpracování řadíme kovová vlákna mezi vlákna hutnická. Kovová vlákna se v tex-
tilní tvorbě využívala k vytváření výrazných a nápadných efektů, které byly vytvořeny a způso-
beny především výrazným kovovým leskem. V čalounictví to bylo na zdobné prvky, kovovou vý-
šivku závěsů, pokrývek, ubrusů, na tvorbu šňůr, střapců a třásní a při tkaní dekorativních textilií.

Nejstarším kovem, který zdobil roucha a šat vládců, kněžstva a výsadních rodů, bylo zlato a stříbro. 
O skutečném textilním materiálu můžeme hovořit teprve v době, kdy se zlato vytepávalo na velmi 
jemné a úzké pásky, kterými se tkaniny vyšívaly. Jako útku k vytkávání vzorů na tkaninách bylo zlata 
použito později. Výrobní technologie jemných drátků spadá do 1. až 4. století našeho letopočtu.  
V  různých geometrických rozměrech se z  kujných kovů vždy vytvářely dva typy základních 
produktů: 

- profilový drát, velmi jemný a tenký 

- ploštěný drát – lamela. 

Vyráběly se na tažných stolicích z  tvrdých polodrahokamů nebo drahokamů (později ocelo-
vých) postupným protahováním průvlaky se stále užšími kalibry. Průvlaky z kalené oceli byly 
vrtány tak, aby okraje otvorů na obou stranách byly zaoblené a vyhlazené. V 15. a 16. století 
již byla ve Středomoří tato výroba běžná a k drahým kovům přibyla shodná výroba z obecných 
kovů, především užitím mědi. 

14 WIENER, KOVAČIČ, DEJLOVÁ, 2003, s. 58–63.
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Kovy pro výrobu jemných drátků dělíme podle druhu na:

- drahé, zlato a stříbro, případně platina

- pozlacené a postříbřené drátky měděné

- drátky z obecných barevných kovů.

Zlato je samotné velmi měkké a velice drahé, proto bylo od středověku užíváno na kovová vlák-
na jen na povrchovou úpravu, nejprve jen na stříbro, později na měď i ostatní kovy. Na povrch 
vláken tažených ze stříbra je zlato vrstveno ve formě lístků, které jsou vtírány pomocí ocílky. 
Výhodou zlata a dobře pozlacených výrobků je jejich trvalý lesk a nekorozivnost.

Stříbro se používalo samostatně, ale i na postříbření obecných kovů. V nevhodných klimatic-
kých podmínkách snadno zmatní, šedne až černá korozními produkty.

Měď jako velice kujný, ohebný, a dobře a lehce zpracovatelný kov se stala nejčastějším základem 
kovových nití s následnou zušlechťující povrchovou úpravou.  Měděné vlákno upravené povr-
chově zlacením nebo stříbřením se od druhé poloviny 17. století již vyrábělo manufakturně pod 
názvem „norimberská nit“. Měď se však stala i základem široké produkce výroby kovových nití 
s povrchem z obecných kovů pod odborným názvem leonská vlákna a následně leonské předivo. 
Imitován byl především zlatý povrch cementováním. Cementování je proces napařování povrchu 
měděného vlákna parami zinku, a tím vytvoření mosazného povrchu dále leštěného kyselinou. 
Měně častá je úprava fosforovým bronzem uplatňovaným při výrobě hudebních strun. 

Ocel je pro vlákna velice tvrdá a v textilní výrobě se využívá jen pro vlákna technická, do ko-
berců, na odvádění statické elektřiny. 

Hliník se v  první polovině 20. století začal využívat na výrobu metalizovaných nebo meta-
loplastických řezaných nití, jejichž základem je hliníková fólie, z jedné nebo z obou stran lami-
novaná plastickým filmem, acetát-butyrátu celulózy (Lurex, Fairtex aj.). Výhodou hliníku je jeho 
barvitelnost a nízká měrná hmotnost.   

Profilový a ploštěný drát (lamela).15  Dráty ze zlatých klenotnických slitin se v textilní výrobě 
uplatňují jako samotná nit nebo se následným technologickým procesem zpracovávají na dra-
coun, bullion. Oba typy drátu se využívají stejně do všech výrobků, s tím rozdílem, že lamela 
vytváří vždy větší lesk než profilový drát, čehož se ve výšivkách vždy využívalo. 

Profilový drát má většinou kruhový průřez. Tenký a rovný se samotný používal od středověku jako 
útek do tkanin sametových, brokátových pro zvýšení lesku a zvýraznění efektu tkaného motivu. 
Častěji je profilový drát použit k výrobě buliónů (z franc. bouillon), jak nazýváme husté spirálky.

Spirálka je vyráběna navíjením drátku na kónický čep, ze kterého spirálka snadno sjíždí. Z čepu 
s kruhovým průřezem získáme hladkou rovnou spirálku, ale ve velké míře se užívalo čepů s prů-
řezem čtvercovým až obdélníkovým, kdy hrany drát zalomují a na spirále pak vznikají hrany, 
které se vlivem pružnosti drátku po spirále vinou v opačném zákrutu, než je navíjen drát. Bullio- 
ny se vždy uplatňovaly v kovové výšivce, na níž se používaly našitím v  líci. Spirála potřebné 
délky se ustřihne a aplikuje navlečení a přišitím obdobně jako korálek. 

Ploštěný drát – lamela – vzniká průtahem otvory potřebného profilu se zaoblenými hranami 
nebo postupným válcováním profilového drátku. Shodně jako profilový drát se uplatňuje v tka-
ninách a na bulliony. Největší využití má však ve výrobě dracounu, leonského přediva, v sou-
časné terminologii – jádrové nitě.16  Kovová lamela hustě obtáčí textilní nit – jádro (duši). Takto 
konstruovaná nit usnadňuje tvarování i vlastní práci.17,18 

Pro určení technologie výroby kovových vláken poslouží optická mikroskopie, případně SEM. 
Materiálová analýza hutnických vláken se provádí pomocí SEM/EDX, rentgenovou difrakcí.

15 ČSN 421 392, MDT 669.215: 671. 11.
16 ČSN 80 0011.
17 JÁRÓ, s. 253–264.
18 DARRAH, s. 53–63.
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Azbest, osinek
Azbest je jemně vláknitý nerost s krystalickou strukturou. Pro svou žáruvzdornost se využíval na 
ochranné pomůcky, ale i např. na krbové zástěny.

Skleněná vlákna 
Vláken se sklovitou strukturou, odolávajícím chemikáliím, teplu, ohni, mikroorganismům, se 
využívá především jako izolačního materiálu.

2.3.C. Kožené materiály

Kůže je svrchní pokryv těla obratlovců. Z chemického hlediska tvoří kůži ze 70 % voda, bílko-
viny (kolagen kůže a keratin vláken nebo chlupů), tuky, vosky, popeloviny a nečistoty.  Surová 
kůže je nestabilní materiál neodolný vůči vodě, náchylný k mikrobiálnímu napadení a po vy-
sušení materiál křehký a lámavý. Zpracováním – činěním – se z kůže stává useň. Kůže činícím 
procesem mění své fyzikální a chemické vlastnosti a stává se materiálem jedinečným a nena-
hraditelným.  Zpracováním kůže se zabývá koželužství.

Kůže je složena ze tří vrstev – pokožky (epidermis), škáry (cutis) a podkožního vaziva (dermis). 
Podkožní vazivo se zpracováním odstraňuje a slouží jako surovina pro výrobu klihu. 70–90 % 
tloušťky tvoří vrstva škáry, vytvářená nehomogenní trojrozměrnou strukturou svazků vláken 
kolagenu.

Stažená kůže se před zpracováním konzervuje rychlým sušením nebo nasolením, aby se zame-
zilo rozkladu bílkovin kůže.  Základními procesy při zpracování kůže jsou po námoku loužení 
a odchlupení, na které se od starověku užívala shnilá lidská moč se zákvasem morušového listí. 
Počátkem 19. století se dočasně přešlo na odchlupování výluhem z popela a později ve vápen-
ném roztoku. Tento postup se používá dodnes, navíc se hydroxid vápenatý přiostřuje sirníkem 
sodným. 

Po základním odchlupení probíhá mízdření, odkrojení klihovky, odpadu masa a mázder s pod-
kožním vazivem, svalů a blan. Omykáním se kůže zbaví vytlačením posledních zbytků vápenné 
vody, což se v současné době jistí použitím organických nebo anorganických kyselin a neutra-
lizačních solí. Moření je enzymatický proces prováděný až do 19. století pomocí slepičího, ho-
lubího nebo psího trusu, kdy byl nahrazen mořením extraktem rozemletých telecích, hovězích 
a vepřových žláz slinivky břišní. Pankreatická mořidla se v průmyslové výrobě užívají dodnes. 
Taková kůže – holina – je připravena k činění.

Činění kůže

Cílem tohoto procesu je zabránit slepení kolagenových vláken škáry v rohovitou hmotu a jejich 
udržení ve volném a pohyblivém stavu. Činicí látky jsou sloučeniny, které mají schopnost vázat 
se na funkční skupiny kolagenu a umožňují jeho zesíťování. Na základě použitých činicích pro-
středků lze analyticky identifikovat způsob činění, a jehož znalost je důležitým údajem při další 
práci (konzervátorské, restaurátorské) s historickou kůží. 

Druhy kovových lamel. Druhy kovových boullionů. Druhy dracounových nití.
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Činicí procesy:

- třísločinění – činění rostlinnými tříslovinami – je nejrozšířenější. Provádí se tříslem z  roz-
drcené kůry stromů ve vodě. Nejkvalitnější je třísločinění – dubení kůže - dubovou kůrou 
nebo listím, větvemi, žaludy, duběnkami a borky. U nás se používala hlavně smrková kůra, ale 
i kůra jiných přírodnin, například modřínová, buková, březová, jilmová, vrbová, topolová. Aby 
nedošlo ke spálení kůže, začínalo se činit ve slabém výluhu třísla, tzv. břečce, a postupně se 
koncentrace tříselného roztoku zvyšovala.

-  činění tříselnými solemi. Jirchářství zpracovávalo a vydělávalo jemnější kůže – jirchy - pouze 
máčením v kuchyňské soli a kamenci (síran hlinitodraselný) při 35 °C. Usně jsou bílé, světlo-
stálé, pevné v tahu, málo odolné vodě. Vzhledem k jejich jemnosti, například kůzlečí glacé, se 
v čalounění nábytku využily málo.

- činění aldehydy – v kouři, pomocí formaldehydu, rybím tukem, mozkem, morkem. Dnes se většinou 
pracuje se směsí tříslovin. Vyčiněné kůže se napouštěly emulzí z rybího tuku a loje, a ještě ne zcela 
vysušené, se pro změkčení a odstranění tuhosti a tvrdosti po sušení, opakovaně mazaly tukem.

- chromčinění – činění bazickými anorganickými minerálními solemi – činění chromovými so-
lemi. Objev činicích látek v 19. století přispěl k urychlení zpracování kůže na useň z něko-
lika měsíců na několik dní. Rychločinění je založeno na působení směsi tříslovin a umělých 
syntantů, s použitím předčinění chromitými solemi za zvýšené teploty. Teplota smrštění se 
chromčiněním zvýší až na 100 °C.

- tukočinění – nejstarší způsob vydělávání kůže. Tuky mají konzervační charakter, odpuzují vodu 
a zamezují zahnívání. Užívá se rybí tuk i rostlinné oleje. Vydělaná, hotová useň je useň zámi-
šová. Jednotlivé části usně mají v ploše odlišné vlastnosti způsobené rozdílnou hustotou spleti 
usňových vláken. Čím hustší je spleť vláken, tím jakostnější a pevnější je useň. Rozlišujeme kůži:

- jadrnou, tedy kvalitní s hustě propletenými vlákny, a

- prázdnou, s řídce propletenými vlákny.

Dělení usně v ploše se nazývá kruponování, v tloušťce štípání.

Nejhustší a nejkvalitnější je středová plocha kolem hřbetní části, nazývaná krupon a užívaná 
v čalounictví.  Vyčiněná useň je prodyšná, poddajná, elastická, tvarově stálá, ale i houževnatá 
a odolná proti opotřebení. Je dotykově teplá, hygienická, s charakteristickou vůní. Horní, svrch-
ní část kůže těsně pod pokožkou nazýváme useň lícová nebo vrchová, spodní část je štípenka.          

Průzkum koženého předmětu sleduje a zjišťuje:

-  vzhled a vizuální posouzení usně 

-  typ a strukturu usně

-  druh činění

-  degradaci usně a zjištění degradačních faktorů.

Vzhled a vizuální posouzení usně
Popis specifikuje použití kůže na předmětu. Provádí se při denním osvětlení, pouhým okem, 
neivazivním postupem. 

Popisujeme a zaznamenáváme:
- dekorativní výzdobné úpravy usně 

-  vzhledové vlastnosti: lesk, mat, znečištění místní a celoplošné, skvrny, barevnost, strupovitost 
lícní usně, prašnost usně                                                                                                                                                                                                                             

-  mechanické poškození: díry, trhliny, zlomy, odřeniny                                                                                              

- doplněné materiály se strukturou odlišnou od původního materiálu, retuše

-  biologické poškození: napadení hmyzem, mikrobiologické nárůsty plísní projevující se barev-
nými skvrnami a případně i zápachem.

Výsledkem je slovní popis daných vlastností.
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2.3.C.1. Typ a struktura usně

Každý druh zvířete má charakteristickou lícovou kresbu. Je tvořena hustotou a  seskupením 
chlupových váčků, kanálků po odchlupení, tzv. folikulami, pozorovatelnými na povrchu kůže 
jako vpichy jehlou. Průzkum druhu usně provádíme u lícních usní přímo na předmětu pozorová-
ním pouhým okem, USB mikroskopem při malém zvětšení nebo na fotografii pořízené v makro-
systému. Výsledek pozorování srovnáváme se standardními etalony usní.

Tabulka základních druhů usní 19

  

Histologická stavba kůže.20 Řez vepřovicí s papírovým měřítkem.21

Useň má jedinečnou vláknitou strukturu, kde jsou svazky tlustých vláken složeny z menších 
a ještě menších svazků. Vlákna vyrůstají současně z jiných vláken a vrůstají do jiných vláken, 
aniž mají otevřené konce. Směr vláken v rubové straně usně je nahodilý. Struktura, tloušťka, 
svazky vláken kolagenu jsou charakteristické pro jednotlivé druhy zvířat. Vláknitou strukturu lze 
pozorovat v příčném řezu usně. Odběr vzorku ze staré kůže je téměř nemožný, přesto v případě 

19 Makrosnímky povrchu usní pořízené stereomikroskopem. Foto A. Samohýlová.
 Snímek skopovice převzat z VYSKOČILOVÁ, ORLITA, SOUČKOVÁ, ŠEVČÍK, s. 96.
20 VYSKOČILOVÁ, ORLITA, SOUČKOVÁ, ŠEVČÍK, s. 28.
21 Foto A. Samohýlová.

Hovězina

Teletina

Kozina

Vepřovice

Kozinkový zámiš

Skopovice
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nutnosti seřízneme ostrým předmětem, skalpelem, 0,5–1 mm silnou vrstvu vzorku, odebranou 
v okraji použité usně. Obraz z příčného řezu napomůže identifikaci usně s upraveným lícním 
povrchem, usně se sbroušeným lícem, štípenky, velurové usně, usně s pigmentovou úpravou.

Strukturu usně je možné analyzovat na příčných řezech:
- za pomoci SEM
- optickým mikroskopem s procházejícím i dopadajícím světlem 
- stereomikroskopem 
- USB mikroskopem při větším zvětšení.    
Struktura a složení anorganických materiálů (zlacené usně, anorganické pigmenty laků) se sta-
novuje na příčných řezech metodou SEM/EDS.

Výsledkem je určení typu usně, případně fotografická dokumentace výsledku.

2.3.C.2. Určení typu činění

Znalost způsobu činění je důležitá pro další ošetření a možnou reakci s nevhodnými konzervač-
ními prostředky.

Pro základní informaci o typu činění usně je nejvhodnější užití metody SEM/EDX.

V případě identifikace pouze iontů vápníku Ca a draslíku K se jedná o třísločiněnou useň. 

Test spalováním vzorku
V případě možnosti odběru usně ze skrytého místa v okraji je možné provést nejjednodušší test, 
který je založen na zhodnocení vzhledu zbytku – popela – ze spálení vzorku:

- zelený popel -----  chromčiněná useň

- bílý popel   -------  hlinitočiněná useň

- beze zbytku  -----  rostlinně činěný, tukočiněný a nečiněný vzorek shoří úplně.

Stanovení teploty smrštění
Minimální množství vzorku je zahříváno na vyhřívacím stolku. Zahřátím dochází k nevratným 
změnám makromolekul kolagenu, bílkovina se smršťuje a kolagen denaturuje. Teplota smrštění 
závisí na způsobu činění usně, která je uváděna pro:

- nativní kolagen 62 °C 

- třísločiněné usně 80–90 °C

- hlinitočiněné a chromčiněné nad 90 °C

Test na rostlinné třísloviny
Rostlinné třísloviny lze dokázat testem s FeCl3.
Na mikroskopickém sklíčku se dva vzorky zakápnou destilovanou vodou a k  jednomu se při-
dá kapka dvouprocentního vodného roztoku chloridu železitého. Přítomnost rostlinných třísliv 
způsobí tmavomodré, černé nebo zelené zbarvení.

Degradační faktory lze rozdělit na:
- vnitřní, vyplývající z chemické struktury a způsobu její změny při následných procesech (či-

nění, mazání)

- vnější, ovlivněné:

- fyzikálně a chemicky (světlo, teplota, vlhkost, znečištěné ovzduší, kyslík)

- biologicky a mikrobiologicky (plísně, kožojedi, rybenky, červotoči, hlodavci)

- mechanické (otěr, oděr). 
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2.3.C.3. Stanovení míry degradace usně určují:

- morfologické změny degradované usně, stanovené mikroskopicky nebo SEM na příčných   
řezech.

- měření pH usně, kde hodnota pH pod 3 signalizuje vysoký obsah volných kyselin. U těchto 
usní by při styku s vodou došlo k nenahraditelným poškozujícím škodám. Měření se provádí 
orientačně indikátorovým papírkem, přesně pH metrem s dotykovou elektrodou, přímo na 
předmětu ve skrytém místě. 

- vlhkost usně, jejíž hodnota výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti usně, rozměrovou stálost 
a odolnost usně k mikrobiálnímu poškození. Useň má schopnost citlivě reagovat na podmínky 
okolního prostředí. Hygroskopické vlastnosti usně jsou dány její strukturou, způsobem činění 
a druhem tukování a stupněm degradace.

-  teplota smrštění.   

- obsah síranových aniontů, jejichž obsah nad 1 % poukazuje na červený rozpad třísločiněné 
usně. Sírany lze stanovit iontově selektivními elektrodami ve vodné suspenzi z usně.

-  stanovení obsahu Cu a Fe v usni. Přítomnost těchto iontů podporuje degradaci usně a černé 
zbarvení třísločiněné usně, a proto je třeba je převést do nerozpustných komplexů. Analytic-
kou metodou pro stanovení je SEM/EDS nebo RTG fluorescenční analýza.

2.3.D. Další pomocné organické materiály

Kostní klih – je lepidlo z drcených a odtučněných kostí, které se vaří pod tlakem v autoklá-
vech. Složení stejné jako klih kožní. Máčí se, vaří, zpracovaní do zatuhnutí 1 minuta, aplikace 
při 24–28 °C, jinak rosolovatí. Používá se na lepení textilu, usně, pěnové pryže, začištění střižné 
hrany textilu na spodní poddesky židlí. Spoj je pevný.

Kožní klih – je lepidlo, vedlejší produkt ze zpracování kůží, který se vyrábí vyluhováním vy-
činěných i nevyčiněných kůží a kožních odpadů teplou vodou. Po zahuštění je směs glutinu 
a menšího podílu vedlejších zplodin zpracována do granulí nebo na prášek. Kožní klih je žlutý 
až tmavohnědý. Používá se na lepení textilu, usně, pěnové pryže, začištění střižné hrany textilní 
výrobků a pro lepení na spodní poddesky židlí. Spoj je pevný.

Kaučuk
Přírodní kaučuk je mlékovitá šťáva – zvaná latex – z tropických stromů kaučukovník obecný 
(Hevea guayanensis) a  kahuch brazilský (Hevea brasiliensis). Latex je uložen ve zvláštních 
trubkovitých buňkách ve spodní vrstvě kůry stromu po celém jeho povrchu, včetně kořenů 
a větví. Kaučuk je elastomer zpracovávaný vulkanizací. Tímto procesem se z termoplastického 
kaučuku stává netermoplastická pryž. Pro čalouněné výrobky se z kaučuku vyrábí tvarovací 
materiál – pěnová pryž. Je to první měkký lehčený plast vyznačující se tvarovou pamětí, vyso-
kou elasticitou a nízkou deformací po dynamickém nebo statickém namáhání. Nevýhodou je 
stárnutí vlivem UV světla a následný rozpad na prachové částice. Proto musí být ve výrobku 
dostatečně překrytý kypřicím materiálem. Jako vynikající tvarovací materiál byl částečně vytěs-
něn polyurethanovou pěnou. Používá se také jako pojivo při výrobě pryžožíně a pryžokokosu, 
vyrábí se z něj disperzní čalounická lepidla.                     

Pro analýzu organických látek (pojiva, tukovací látky, organická barviva, povrchové laky) se 
využívá FTIR spektroskopie, Ramanova spektroskopie, obě v kombinaci s mikroskopem.

2.4. Průzkum technologie zhotovení předmětu

Průzkum technologie vzniku předmětu a případných technologických oprav je důležitým doku-
mentem o technice a materiálech, používaných v době vzniku předmětu, ale může být i nápo-
mocný přesnější dataci vzniku předmětu.  
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U nepoškozeného předmětu se musíme omezit pouze na vizuální hodnocení technologických 
detailů: 

-  tvar předmětu a jeho hodnocení v kontextu s konstrukcí předmětu

-  typ a dekor potahové tkaniny

-  druh začišťujících materiálů, kterými mohou být čalounické hřeby s různě i zdobně tvarova-
nou hlavicí, tkané porty, prýmky, šňůry

-  pohled na rubovou spodní stranu čalouněného předmětu, kde lze zjistit základ pro čalounění, 
tkaninu, popruhový výplet, kovové pérování.

Pro zjištění typu a druhu kovového pérování a kovových spojovacích materiálů lze použít rent-
genografické metody. 

2.4.1. Vrstvení a tvarování čalounění

Ve fázi zpracováním výše popsaného materiálu do čalouněného nábytku se průzkum zabývá 
funkcí, kterou materiál v čalounění splňuje: 

-  tvarovací, která tvoří základovou vrstvu čalounění nebo jen obvodovou hranu čalouněného 
nábytku. Je to materiál hrubší, tvrdší a pružný. Vrstva tvarovacího materiálu je překryta hus-
tým plátnem a bodově prošita. Nebo je tento materiál do předem předšitých tunýlků, přibi-
tých ke konstrukci nábytku nebo k tvarovací vrstvě, plněn tak, aby v konečné fázi formoval, 
tvaroval a pevně držel hrany a rohy čalouněného výrobku.

-  výplňovou, tvořící největší objem čalounického materiálu, který se postupně vrstvil, prošíval 
a celkově překryl pomocnou tkaninou.

- kypřicí, změkčující, kdy tvoří vrchní vrstvu v čalounění, která vyrovnává nerovnosti spodních 
vrstev a dohlazuje povrch pro konečné potažení i jemné čalounické dekorativní tkaniny.

2.4.2. Technologický rozbor tkaniny

Mimo základní údaje o druhu materiálu jsou v průzkumu předmětu důležité údaje charakteri-
zující technologické zpracování materiálu do textilního výrobku, nití, tkaniny, popruhu, port, 
třásní, střapců. Jsou to:

-  raport vzoru

-  dostava tkaniny

-  charakteristika nití tkaniny

-  vazba tkaniny.

 

2.4.2.1 Raport vzoru

Raport vzoru je důležitý údaj především pro dataci tkanin, neboť velikost raportu vzoru byla 
v historických obdobích módní záležitostí.

Raport je nejmenší velikost dekoru tkaniny, která se v ploše opakuje ve všech směrech.

Je udána v délkových rozměrech, přičemž první údaj je délka vzoru po osnově, druhý údaj délka 
vzoru po útku.
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2.4.2.2. Dostava tkaniny22

Čalounění, ale další umělecké a  řemeslnické výrobky z organických materiálů využívají jako 
jednu z hlavních, ale i pomocných materiálů tkaninu. Dostava je základním údajem charakteri-
zujícím tkaninu, případně popruhy, stuhy, porty.

Definice
Dostava je konstrukční parametr tkaniny, který uvádí počet osnovních a útkových nití na jed-
notku délky, zpravidla na 1 cm. Dostava v osnově vyjadřuje počet osnovních nití na 1 cm v šířce 
tkaniny, dostava v útku vyjadřuje počet útkových nití na 1 cm délky tkaniny.

Měření dostavy
Postup je založen na očním pozorování tkaniny přímo na předmětu bez odběru vzorku. Pro 
měření je vyhledáno místo bez poškození. Na tkanině nebo vzorku tkaniny jsou sčítány nitě ve 
vodorovném a svislém směru tkaniny v určité délce. Získané hodnoty jsou následně přepočteny 
do délky 1 cm. 

Pomůcky pro provedení postupu
Tři preparační jehly nebo špendlíky.

Ocelové kalibrované pravítko nebo měřítko se stupnicí 1 mm, případně maskovací rámeček se 
čtvercovým výřezem pro měření počtu nití osnovních i útkových.

Optické pomůcky, které se použijí v případě nutnosti a vysoké hustoty tkaniny:

-  tkalcovská lupa

-  lupa pro dvou až šestinásobné zvětšení s osvětlením

-  digitální stereomikroskop s možností zvětšení vzorku ve velikosti 1 x 1 cm.

Provedení
Pro měření je na tkanině vyhledáno rovné místo.

Nejprve je zjištěn směr osnovních a útkových nití. Tomu napomůže vyhledání pevného kraje 
tkaniny nebo znalost systému pokládání střihu na tkaninu. 

Místo vhodné pro měření je:

- u hladkých tkanin místo dobře dostupné optickými pomůckami

- u valchovaných nebo počesaných tkanin místo s nezastřeným povrchem, tj. místo s opotřebo-
vaným vlasem např. v ohybu tkaniny nebo místo, kde lze vlas tkaniny rozhrnout bez porušení 
vazby tkaniny

- ke zjišťování dostavy je stejně vhodný líc i rub tkaniny.

Před první nit měření se do tkaniny zapíchne preparační jehla a druhá v určité definované vzdá-
lenosti, nejčastěji ve vzdálenosti 10 mm. Pomocí třetí preparační jehly se postupně počítají nitě 
mezi určenými vzdálenostmi. 

Shodně se provede zjištění dostavy v osnově a v kolmém směru v útku.

Výsledek se vyjádří v počtu nití na 1 cm:

-  počet nití v osnově na 1 cm

-  počet nití v útku na 1 cm.

Výjimku tvoří ručně tkané gobelíny, kde uvádíme pouze dostavu v osnově, zatímco dostava 
útkových nití mívá počet nití ve velice širokém rozmezí, a to podle tloušťky materiálu, druhu 
materiálu a hustotě stloukání.  

22 Související předpisy ČSN EN 1049-2 (ČSN 80 0814).
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Ukázka maskovacího rámečku pro 1 cm2 a 10 cm2 23

2.4.2.3. Charakteristika nití

Staplová vlákna musí být do nití zpracována zkoucením. Zákrutem se rozumí zakroucení vláken 
ve směru šroubovice kolem osy nitě. Kroucení vláken ve směru vzestupné pravotočivé šroubo-
vice je zákrut Z (směr kroucení je shodný se středovou částí písmene Z) a ve směru vzestupné 
levotočivé šroubovice je zákrut S (směr kroucení je shodný se středovou částí písmene S).24

Přesná textilní analýza je mimo typu zákrutu nití spojena s číselným údajem počtu zákrutů na 
délkovou míru. Tento údaj vzhledem k neproveditelné statistické přesnosti nelze u historických 
předmětů získat bez zkoumání větších délek nití, proto jej do popisu neuvádíme, stejně tak jako 
hlubší a podrobnější rozbor spřádaných nití.  Zákrut nití tkaniny, šicích nití, provazů a šňůr zjis-
tíme vizuálním ohledáním, případně pomocí lupy nebo stereomikroskopu.

Výsledkem je údaj do popisu nití v podobě „zákrut Z“ nebo „zákrut S“, případně „bez zákrutu“ 
(hedvábí).

2.4.2.4. Zjišťování vazby tkaniny  

Vazba tkanin je jedním z kritérií, která vypovídají o konstrukci tkaniny a použité výrobní tech-
nologii. Její identifikaci provádí pracovník znalý základní textilní technologie. Běžně ji lze v ča-
lounění určit u tkanin pomocných, potahové tkaniny jsou vazeb složitých a ze základních druhů 
vazeb složených. Stanovení je v této jednoduché formě nedestruktivní, proveditelné z lícové 
strany.

Definice25

Vazba tkaniny je slovní vyjádření způsobu provazování osnovních a útkových nití. Vazba se 
vyjadřuje pomocí vazných bodů zakreslených do vzornice. Nejmenší v ploše opakovaná část 
základní vazby se nazývá střída vazby. Velikost střídy vazby se vyjadřuje číselným zlomkem, 
kde v čitateli je počet osnovních nití a ve jmenovateli počet útkových nití, které se ve vazbě 
pravidelně opakují.

Vazný bod je místo ve tkanině, kde se kříží osnovní nit a útková nit. V technickém zobrazení 
vazby – vzornici – tmavý čtvereček zobrazuje osnovní vazný bod (osnovní nit překrývá útkovou 
nit), útkový vazný bod (útková nit překrývá osnovní nit) je čtvereček ve vzornici ponechán 
prázdný.

23 Převzato: NAKI DF 11P01OVV017  Tradiční lidový oděv na Moravě.
24 Příručka textilního odborníka, s. 280–284.
25 Související předpisy ČSN 80 0020 a ČSN 80 0021.

Pomocný rámeček 
pro měření osnovy 
s výřezem 10 x 10 mm.

Pomocný rámeček s výřezem  
10 x 10 cm pro měření  
dostavy tkaniny.

Prezentace použití pomocného 
rámečku.
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Základní druhy vazeb

-  vazba plátnová a odvozeniny vazby plátnové - vazba rypsová 
       - vazba panamová.
Vazba plátnová je charakterizována pravidelným střídáním útkového a osnovního vazného bodu 
všemi směry. Má nejhustší provázání nití.

- vazba keprová a odvozeniny vazby keprové.

Vazba keprová se vyznačuje charakteristickým šikmým strukturálním pruhováním v  pravém 
nebo levém směru, případně v kombinaci obou směrů.

- vazba atlasová
Vazba atlasová má nejřidší provázání nití. Dostava vykazuje vždy v jednom směru několikaná-
sobný počet nití než ve směru druhém. Povrch atlasové tkaniny je hladký, tvořený nitěmi jed-
noho směru a většinou zcela překrývající nitě směru druhého.

- vazby zvláštní
Vazby zvláštní jsou vazby, v  jejichž základní střídě nelze najít základ předchozích základních 
druhů vazeb, to je např. vazba vaflová a kanavová, často využívaná jako základní tkanina pro 
vyšívané potahy sedacího nábytku. 

- vazby složené a složité
Vazby složené a složité jsou buď kombinací vazeb základních, vazby speciální a vazby víceos-
novní a víceútkové, jejichž rozbor není cílem této metodiky. 

Podstata postupu
Tkanina, u níž je znám směr osnovy a útku se zkoumá prostým okem nebo lupou a zjišťují se 
jednotlivé vazné body. Zjištění se zaznamená na čtverečkovaný papír.

Zjištění lze provést dvěma způsoby:

- metodou párání nití, použitelnou v případě možnosti rozvolnění několika nití alespoň v jednom 
směru

- metodou odečítání vazných bodů z  tkaniny bez párání. Metoda je použitelná, pokud není  
k dispozici stereomikroskop, pro jednoduché tkaniny.

Tabulka základních textilních vazeb

VAZBA STŘÍDA VAZBY VZORNICE VAZBY STRUKTURA VAZBY VZHLED VAZBY

Plátnová

Keprová

Atlasová
Pětivazný útkový 
atlas s postupným 

číslem 2
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2.4.3. Barevnost a analýza použitých barviv

Až do poloviny 19. století byla barviva pro probarvení organické hmoty barvivy organickými, 
tedy rostlinného a živočišného původu. Jejich použití nacházíme především na textilu, ale jsou 
jimi vybarveny i další organické materiály, dřevo (hlavně v intarziích), useň, předměty z kůže, 
iluminace, barevné písmo rukopisů, transparentní malířské laky. Pevné navázání na vlákenný 
materiál, zvláště živočišného, proteinového původů, zprostředkovávají anorganické látky – mo-
řidla. Základním mořidlem je kamenec (síran hlinitodraselný KAl(SO4)2.12H20) a vinný kámen 
(kyselý vinan draselný KHC4H4O6), dalšími, jež zároveň ovlivňují odstín vybarvení, jsou modrá 
skalice (síran měďnatý CuSO4.5H20), zelená skalice (síran železnatý FeSO4.5H20) a chlorid cína-
tý (SnCl2). V barvířství se užívaly od nepaměti, neboť se nacházejí v přírodě jako nerosty. Cínaté 
soli se používají k dosažení velmi jasných a světlých odstínů žluté a červené na vlně.

Barviva
Různé prameny jich uvádí poměrně velké množství. V Mathioliho herbáři aneb Bylináři z roku 
1596 jsou pro textilní barvení uváděny tyto rostliny: olšová kůra (Alnus), brusinky (rubra, Kron-
sbeer, Rote Heidelbeer), jabloňová kůra (Malus), červená řepa (Carota), boryt barvířský (Isa-
tis tinctoria, Waid) falešný hledík (Pseudostruthium, Streckkraut), černý volský jazyk (Anchu-
la altera, rot Ochsenzungenkraft), otočník menší (Heliotropius minus), srpek (původně jelení 
trunk, Serratula tinctoria, Schartekraut), mořena zahradní (Rubia tinctorum, Rote, Farberrote). 
Jako další prostředky k barvení sukna uvádí Zikmund Winter šafrán, borůvky, duběnky. Největší 
důležitost až do druhé poloviny 16. století si zachovávala dvě barviva: boryt barvířský (sta-
ročesky reyt, weyt, vajdyš, latinsky Isatis tinctoria, německy Waid) s barvící složkou indigem 
a používaný k barvení na modro, na černo i na zeleno a mořena barvířská (staročesky mařena, 
ret, latinsky Rubia tinctorum, německy Rote, Farberrote, Breslauer Rote) s barvivy alizarinem 
a purpurinem, používaná k barvení na oranžovo, červeno až bordó. Tato dvě barviva byla také 
jediná z přírodních barviv, kde cílem chemiků byla snaha napodobit a syntetizovat jejich barvicí 
sloučeninu shodnou s tou přírodní. Alizarinová červeň byla poprvé připravena synteticky v roce 
1869 a indigo v roce 1883. 

První objev syntetického barviva byl učiněn roku 1845 Williamem Henrym Perkinem v Londýně 
a toto barvivo – pod obchodní značkou Mauvein – vybarvovalo hedvábí na krásně fialovou bar-
vu, která zůstala módní po několik desetiletí. 

Barvení vlny mořenou barvířskou, použití základních mořidel; zleva: vlna nemořená, mořená kamencem, kamencem 
a vinným kamenem, chloridem cínatým, modrou skalicí, zelenou skalicí.
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Pro rostlinná celulózová vlákna se až do přelomu 19. století k moření používaly organické rost-
linné extrakty (sumac, duběnky atd.) i látky, které vedle vlastní barvicí složky obsahovaly  tří-
sloviny gallotaniny a ellagotaniny (kůry dřev a plodů). Po tomto období se pro celulózová vlák-
na začaly užívat anorganické chemikálie, chroman a dvojchroman draselný a úprava prostředí 
sodou nebo amoniakem, simulující močové prostředí známé z nejstarších barvířských receptů.   

Barviva pro žlutou barvu
Žlutá z  přírodních zdrojů je barva problémová. Existuje široká škála rostlin, kterými lze žlu-
té vybarvení získat, avšak vybarvení mají velice špatné světlostálosti. Jedno z nejstarších žlu-
tých barviv je luteolin z  rýtu barvířského (Reseda luteola), lidově reseda. Luteolin je prová-
zen druhým flavonoidním barvivem, epigeninem, který je však pro barvení nedůležitý. Než 
byla z  Florencie reseda importována, základním žlutým barvivem v  západní Evropě a  zvláš-
tě v Anglii, byla kručinka barvířská s barvivem genistein, poskytujícím bledší žluté vybarvení 
než luteolin. Nejznámějším, a dosud stále v potravinářství užívaným žlutým barvivem, je cro-
sein ze šafránu. Ze dřeva a kůry dřišťálu je mořidlové barvivo výrazně žluté barvy berberin. 
Z  importovaných barviv v  19. století to byl morin, barvivo z  brazilského žlutého dřeva ma-
clury barvířské, u nás zvané „prisule žlutá“, kurkumin z kořene kurkumy a quercetin z kůry 
amerického dubu kvercitronu. Všechna tato dovážená žlutá barviva byla užívána nejen pro 
žlutá vybarvení, ale také pro odstíny míšených barev, především pro barvu oranžovou a zele-
nou.                                                                                                                                        

Barviva pro oranžovou barvu
Fisetin je obsažen ve dřevě z rodu škumpovitých. Z kůry škumpy (Rhus cotinus L.) se získával fi-
setin sytě oranžové barvy. Oranžová barva je komponována také z červeného barviva, nejčastěji 
košenily, a žlutého barviva, kvercitronu. Toto vybarvení můžeme najít i pod názvem „zářová“.

Barviva pro červenou barvu
Ve 12. století byl v  italských barvírnách fialový antický purpur nahrazen ohnivým šarlachem            
z kermesu, barvivem z broučka červce kermesového. Kermesem (kyselina kermesová) byly 
barveny hedvábné tkaniny a aksamity sloužící na roucha králů a velmožů světských i duchov-
ních. Červeň vybarvená kermesem byla nazývána „benátským šarlachem“. Roku 1300 se za 
florentského kupce Oricelliho barvilo orseinem, modravě červeným barvivem na vlnu a hed-
vábí, získaného z lišejníků. Orsein je barvivo indikátorového typu, s nízkou stálostí na světle. 
V polovině 16. století se začalo barvit košenilou (kyselina karmínová) z červce nopálového 
v Leidenu, později v  londýnské čtvrti Bow a v Paříži. Tam vzbudil Gilles Gobelin velkou zášť 
u ostatních pařížských barvířů svým krásným šarlatovým vybarvením vlny v gobelínech. Na čer-
venou a rudou barvili také v 16. a 17. století rychnovští soukeníci „galesem“, barvivem získaným 
z čínských a japonských hálek tamaryškových a škumpových. Nejdůležitějšími rostlinnými bar-
vivy však byla barviva z kořene mořeny barvířské, alizarin a purpurin. Jejich poměrné zastoupe-
ní v kořeni ovlivňuje odstín mořidlového vybarvení. Stejná barviva, jako jsou obsažena v mořeně 
barvířské, jsou i v kořeni u nás planě rostoucích rostlin, svízeli syřišťovém a severním.

Dováželo se červené dřevo fernambukové a brazilské, jejichž barviva sloužila převážně k při-
barvování rukavičkářských usní. Na zářivě růžovou barvu vybarvuje přímým způsobem  hedvábí, 
bavlnu a ostatní celulózová vlákna saflórová červeň z okvětních lístků světlice barvířské. Čer-
vené odstíny dávalo i umělé barvivo murexid se solemi rtuti a olova. 

Modré barvivo
Indigotin je nejstarší barvivo získávané ze dvou hlavních rostlin, indigovníku pravého a borytu 
barvířského, případně z rostlin rdesnovitých. Barvivo je v rostlině vázáno v bezbarvé sloučenině 
indikanu, který se štěpí působením enzymů obsažených v listech na cukerné složky a indoxyl. 
Indoxyl se okysličením mění na indigotin. Ten je nerozpustný ve vodě, barvení se provádí kypo-
vým způsobem přes nebarevnou leukoformu indiga.  

Modré barvivo heamatoxylin lze získat z modrého dřevo kampeškového stromu kreveň  obecná 
(Haematoxylon campechianum), obecně nazývaného kampeška. Barevná složka heamatoxylin 
je ve formě glukosidu, který oxidací snadno přechází ve vlastní barvivo haematein. Mořidlově 
s modrou skalicí lze kampeškou barvit i bavlnu.
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Barviva pro fialovou barvu
Z přírodních barviv lze získat nevýznamné fialové vybarvení barvením z některých bobulí stromů 
a keřů, jako je ptačí zob, černý bez, planá třešeň. Stálejší višňově červenou nebo modrofialovou 
barvu lze získat kypovým barvicím způsobem z lišejníků, k nám dováženým pod názvem persio. 
Ovšem daleko nejdůležitějším pro živočišná vlákna je také modré dřevo kreveně obecné, kam-
pešky. Fialové barvy lze dosáhnou i dvojím barvením, kombinací modré a červené. K tomu bylo 
na jasně fialovou používáno indigo v podobě indigokarmínu s košenilou.

Barviva pro zelenou barvu 
Zelená se získává dvojím barvením, míšením barvy modré a žluté. Modrou složkou barviva bý-
valo indigo nebo kampeška. Žlutou složkou barviva pak mohlo být kterékoliv z výše uvedených 
žlutých organických barviv z přírodních zdrojů: kvercitron, žluté dřevo, kurkuma, šafrán, reseda, 
kručinka barvířská, březové listí, katechu. Barvíři nejdříve mořidlově barvili žlutým barvivem 
a pak tzv. kypováním indigem dobarvili na zelenou barvu.

Barviva pro hnědou barvu
Hnědá barva nebyla častým záměrem barvení, zvláště ne v lidovém. Zájem byl o barvy jasné a zá-
řivé. Přesto i v historii bylo třeba hnědých vybarvení, zvláště na vlně například na gobelíny.  Z ana-
lýz je známé, že i k dosažení jednoho odstínu vedlo několik cest. Je to prokazatelné rozdílnou 
světelnou degradací různých barviv. Mezi ně patří žlutá barviva, červené brazilské dřevo, indigo, 
a především kůra dubová, ořechová, vrbová, slupky ořechové, katechu a pro hedvábí duběnky. 
Katechu (catechu) je zahuštěná šťáva z akácie katechové pro barvení na černo a hnědo.

Barviva pro černou barvu 
Všechna barviva, a především kůry stromů, keřů a plodů, které obsahovaly tříslovinné taninové 
látky, mohou černou barvu poskytnout s železitými mořidly.

Hlavním barvivem k barvení vlny na černo ale bylo modré kreveňové dřevo, kampeška. Temné 
černi bylo dosaženo s užitím modré nebo zelené skalice a vinného kamene, často se spoluuži-
tím žlutého dřeva nebo škumpiny koželužské.

2.4.3.1. Měření barevnosti

Pro objektivní měření barevosti lze použít nedestruktivní měření ručním přenosným spektrofo-
tometrem, měřícím a vyhodnocující barvu v systému CIELab*.26

Barva je charakterizována třemi číselnými údaji. Zaznamenání vjemu barvy v  číselné hodnotě 
umožňuje sledování barevných změn na předmětu, způsobených klimatickými podmínkami, pře-
devším světelným vyblednutím, znečištěním, vyčištěním, kolorostickými úpravami, retušemi. 
Okamžitá míra degradace může být zjištěna neinvazivním způsobem komparativní metodou pro-
měřením degradovaného místa a místa uchráněného a skrytého nepříznivým vlivům (u tkaniny líc 
a rub, u čalouněných předmětů svrchní a spodní strana, případně záhyby a sklady tkaniny). 

  

2.4.3.2. Analytické metody pro identifikaci barviv

Pro analýzu přírodních organických barviv se používají metody:

- chromatografie na tenké vrstvě (TLC)

- FTIR spektroskopie  

- HPLC chromatografie s UV detektorem

- SEM/EDX nebo RTG fluorescenční analýza pro stanovení kovů (Fe, Sn, Cu, Al) používaných 
jako mořidla při barvení.

Uvedené metody pro identifikaci organických barviv vždy vyžadují minimální odběr vzorku  
a katalog srovnávacích spekter, anebo pro komparativní způsob provádění analýzy vzorku za 
stejných klimatických podmínek se vzorkem standardního vybarvení.

26 Československý kolorista, mimořádné číslo.
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1. Úvod
V posledních letech je patrný zvýšený zájem o problematiku průzkumu uměleckořemeslných 
předmětů, a to napříč odbornou i laickou veřejností. V oblasti průzkumu historického nábytku 
postupně dochází k aplikaci metod využívaných již delší dobu v ostatních restaurátorských obo-
rech.1 Metody jsou často přejímány také ze vzdálenějších vědních oborů, jakými jsou analytická 
chemie, zoologie nebo zdravotnictví. Právě tyto nově aplikované metody a analýzy jsou cestou 
k eticky správnému a šetrnému restaurátorskému zásahu a k dosažení optimálního výsledku.

Hovoří-li se dnes často o restaurování uměleckých předmětů jako o multidisciplinárním oboru, 
je historický nábytek velmi dobrým příkladem. Laický pohled na nábytek jako na „výrobek ze 
dřeva“ je velmi zúžený, což je patrné při pohledu do expozic památkových objektů či depo-
zitářů. Nalézají se zde totiž velmi často nábytkové kusy svým zpracováním dalece přesahující 
běžnou truhlářskou produkci. Základem většiny nábytkových kusů je sice opravdu dřevo, které 
je ovšem prakticky vždy doplněno dalšími materiály, jakými jsou např. textil, usně, kovy, papír, 
sklo a další organické materiály jako kosti, zuby (včetně slonoviny), rohy a parohy, želvovina 
a v neposlední řadě také nerostné materiály. Další širokou skupinu tvoří materiály používané 
v systémech povrchových úprav. Těmi jsou například přírodní oleje, vosky, pryskyřice, organická 
i anorganická barviva atd. Jen tento stručný výčet materiálů dokazuje, jak složitý může „obyčej-
ný“ nábytek být a jak širokou technologickou a materiálovou informaci skrývá.2 

Kromě toho mohou podrobné informace o zpracování či použitých nástrojích významně přispět 
třeba k upřesnění datace jednotlivých nábytkových kusů nebo celého interiérového zařízení. 
Stejně tak může být zodpovězena i otázka provenience či autorství. 

1 MATTEINI, MOLES, 1990.
2 RIVERS, UMNEY, 2003; BRACHERT, 1988, s. 232.
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2. Možnosti průzkumu historického nábytku 
Restaurování je proces, při kterém má restaurátor často po dlouhé době jedinečnou příležitost 
dokonale prozkoumat daný předmět, odhalit jeho skrytou tvář a přispět k rozšíření vědomostí 
v dané oblasti. Často je také na dlouhou dobu poslední, kdo takovou šanci dostal. Tato potřeba 
nových informací se týká zejména předmětů, které svým zpracováním vybočují z řady tzv. „běž-
ných“ nábytkových kusů.

Jak již bylo konstatováno výše, tvoří největší podíl používaných materiálů při zhotovování ná-
bytku organické materiály.3 Ty však v průběhu času podléhají přirozenému procesu stárnutí, což 
ztěžuje, někdy dokonce znemožňuje zodpovězení některých důležitých otázek. Musí být také 
zohledněny časté druhotné úpravy nábytkových kusů při současném využití starších konstrukč-
ních dílů a další specifika tohoto uměleckořemeslného oboru.

Nejdůležitějšími oblastmi průzkumu nábytku jsou:

1)  průzkum konstrukce nábytku

2)  průzkum zdobných technik

3)  průzkum povrchové úpravy nábytku.

3. Průzkum konstrukce nábytku
Nábytek je předmětem tzv. užitého umění, má tedy kromě své estetické stránky také důležitou 
funkční hodnotu. V historii však lze nalézt i řadu příkladů, kdy byla estetická hodnota zdůrazně-
na na úkor funkce a naopak. Až na nejstarší příklady nábytkové tvorby, jejichž forma vycházela 
z přirozených přírodních tvarů kmene stromu, vzniká nábytek konstruktivním způsobem. Do-
chází tedy ke spojováním jednotlivých konstrukčních částí do celků a sestav. To se děje pomo-
cí konstrukčních spojů a spojovacích prostředků.4 Takto vzniklá konstrukce je nejdůležitějším 
prostředkem pro správnou funkčnost nábytku. 

Konstrukce nábytku může již při pouhém optickém průzkumu odpovědět na řadu otázek:

- Z jakého dřeva je nábytek zhotoven? 

- Jak staré je použité dřevo?

- Jaké nástroje byly použity při jeho výrobě a opracování? 

- Jaká konstrukční řešení, spoje či spojovací prostředky použil autor?

- Proč došlo ke vzniku poškození konstrukce?

- Jaké mechanismy působily a působí degradačně na předmět?

- Které části konstrukce jsou původní a které již mohou být druhotné?

 

        

3 RIVERS, UMNEY, 2003, s. 49–233.
4 KLATT, 1977.
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3.1. Identifikace použitých dřevin 

Identifikace použitých dřevin u nábytkové konstrukce je základní informací při průzkumu ná-
bytkového kusu a je standardní součástí základního popisu předmětu. 

Znalost použitých dřevin je důležitá zejména při: 

- doplňování chybějících částí konstrukce

- určování možné provenience daného kusu

- identifikaci původních a druhotných částí konstrukce 

- dataci předmětu dendrochronologickou metodou.  

Použití konkrétní dřeviny pro konstrukci nábytku se v historii neřídilo žádnou normou, ale spíše 
lokálními zdroji a možnostmi objednavatele. Na jednom předmětu je možné nalézt i několik 
druhů dřevin, aniž to nutně znamená, že jde o sekundární úpravy. 

Použití shodných dřevin při restaurování konkrétního nábytkového kusu má řadu důvodů: 

- Každá dřevina se vyznačuje svými charakteristickými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi.

- Tyto vlastnosti jsou úzce spojeny se strukturou dřevní hmoty, hustotou letokruhů a orientace 
dřevních vláken (je tedy nutno dodržet nejen shodnou dřevinu, ale také co nejvíce shodnou 
strukturu dřevní hmoty v daném místě).

- Pro každou dřevinu je typický způsob stárnutí spojený se změnou barevnosti dřeva.

K  určení neznámé dřeviny se využívá identifikace anatomických prvků na zkoumaném kusu 
a jejich srovnání s charakteristickými znaky známých vzorků dřevin. Tyto anatomické prvky vy-
tvářejí tzv. kresbu dřeva, která je pro jednotlivé druhy dřevin typická.5

Přítomnost a vzhled anatomic-
kých prvků jsou posuzovány na 
třech základních řezech dřevní 
hmotou:

- transverzálním (příčném)

- radiálním (středovém) 

- tangenciálním (tečném).

5 ŠLEZINGEROVÁ, HORÁČEK, GANDELOVÁ, 1998, s. 4–23, 36–67. 

Základní řezy dřevem: příčný, radiální  
a tangenciální.
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Makroskopická identifikace dřeviny

Identifikace neznámé dřeviny podle makroskopických znaků patří mezi základní metody optic-
kého průzkumu dřevní hmoty. Jde o rozpoznání a identifikaci takových znaků, které jsou dobře 
patrny pouhým okem, nebo pomocí maximálně desetinásobného zvětšení. Kromě optických 
znaků je možné omezeně využít také doplňkové vlastnosti dřeva, kterými je vůně, lesk či barva. 
Jedná se však o znaky subjektivně vnímané, proto jsou pouze doplňkové.6 

Dřeviny se nejčastěji řadí do těchto základních skupin: 

A – jehličnaté dřeviny (např. smrk, jedle, tis)

B – listnaté dřeviny kruhovitě pórovité (např. dub, jilm, jasan)

C – listnaté dřeviny polokruhovitě pórovité (např. ořech, třešeň)

D – listnaté dřeviny roztroušeně pórovité (např. buk, lípa, hrušeň)

E – exotické dřeviny (např. mahagon, eben, palisandr)

Hlavní makroskopické znaky důležité pro identifikaci

1. Dřeň (často bývá ze dřeva odstraněna)

2. Letokruhy s jarním a letním dřevem (šířka letokruhů, šířka jarní a letní vrstvy) 

3. Cévy (zejména u listnatých kruhovitě pórovitých dřevin)

4. Běl, jádro a vyzrálé dřevo

5. Dřeňové paprsky (viditelnost na jednotlivých řezech, výskyt pravých a nepravých paprsků)

6. Pryskyřičné kanálky (přítomnost ve dřevě, četnost a velikost)

Vedlejší makroskopické znaky

1. Barva dřeva

2. Vůně 

3. Lesk

4. Hustota

5. Tvrdost

6. Textura

U historického nábytku bylo v minulosti často využíváno i dřevo s růstovými vadami a anomá-
liemi, které se stávaly zdobným prvkem nábytkového kusu, a to zejména v plošných zdobných 
technikách (intarzie, inkrustace).7

Mezi růstové anomálie a vady vyskytující se na nábytku patří:

- suky (jejich velikost, barva, pevnost)

- vlnitost vláken

- očková struktura (jde o drobné suky pevně vrostlé do dřevní hmoty)

- kořenicová struktura (často velmi výrazná textura dřeva s většími suky a vlnitostí vláken) 

6 UNEY, RIVERS, 2003, s. 49–74.
7 RAMOND, 2002, s. 75–84.
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- výrazný odklon dřevních vláken od hlavní osy, rozdělení dřevních vláken do více směrů (pou-
žití dřeva z větví, rozvětvení kmene)

- výrazné barevné odchylky od normální barevnosti8 (použití dřeva napadeného dřevozbarvují-
cí houbou, barevné skvrny vzniklé anomální činností dřevní hmoty).

  

Cíle makroskopické identifikace

- zjistit příslušnost dřeviny do základních skupin 

- určení druhu dřeviny při výskytu výrazných identifikačních znaků9 9 

- zjistit anomálie ve struktuře dřeva (suky, vlnitost, odklon vláken atd.)

- zjistit orientaci dřevních vláken ve vzorku (pro následné mikroskopické určení).

           

8 ŠLEZINGEROVÁ, HORÁČEK, GANDELOVÁ, 1998, s. 75–94.
9 UMNEY, RIVERS, s. 60–61.

Jehličnatá dřevina – smrk

Roztroušeně pórovitá dřevina – buk

Kruhovitě pórovitá dřevina – dub

Exotická dřevina – mahagon
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Mikroskopická identifikace dřeviny 

Mikroskopická identifikace je dalším krokem při určení neznámé dřeviny. Jde o metodu typicky 
invazivní, která vyžaduje odběr relativně velkého vzorku (nejlépe tři vzorky o velikosti několika 
mm²). Mikroskopickou identifikaci provádí zkušený dendrolog nebo botanický anatom.10  

Pro běžnou mikroskopickou identifikaci druhu použité dřeviny vytváříme tzv. dočasné prepará-
ty, kdy se nepředpokládá jejich archivace.11

Odběr vzorku dřeviny

- Vzorek je odebírán zpravidla u všech dřevin, kde nebyla úspěšná makroskopická identifikace.

- Odběrové místo má být skryté, odběr vzorku nemá ovlivňovat vzhled předmětu.

- Velmi vhodný je odběr vzorků např. z konstrukčních spojů, dutin a míst chráněných před po-
větrností a vnějšími vlivy.

- Staré dřevo má na povrchu často vrstvu nečistot nebo povrchových úprav. Je tedy nutno pro-
vést tzv. čistící řez před samotným odběrem. Jeho cílem je vytvoření čisté a hladké odběrové 
plochy. 

- Odběr se provádí nožem, dlátem, hoblíkem, žiletkou či skalpelem.12

- Je nutné znát přesně orientaci vláken v místě odběru. Je vhodné odběr provádět pod lupou 
nebo se stereomikroskopem.13

- Pouze z jednoho vzorku většinou nelze spolehlivě určit dřevinu, vždy je nutné odebrat ales-
poň dva různé řezy.

Příčný řez jilmovým dřevem, stonásobné zvětšení.

10 SCHWEINGRUBER, 1990.
11 SCHWEINGRUBER, 1990, s. 207–212.
12 Nástroj pro odběr vzorku není předepsán. Vždy záleží na zvyklostech osoby odebírající vzorek.
13 Orientace vzorku je zásadní pro správnou identifikaci anatomického prvku a jeho vlastností.



~ 101 ~

Ostatní způsoby identifikace dřeviny 

 V některých případech není možné dřevinu určit makroskopicky, ani mikroskopicky.

Takové situace nastávají například u konstrukčních částí silně napadených dřevokazným hmy-
zem, dále u jednotlivých částí intarzie, kde se často jedná o milimetrové části atd.

Důvody pro které není možné provést standardní makro i mikroidentifikaci:

- Vzorek dřeva je příliš křehký.

- Identifikovaný prvek je příliš malý.

- Není možné odebrat vzorek bez poškození viditelné plochy nebo jeho okolí.

Jednou z možných metod identifikace v takových případech je metoda mikro CT, která umož-
ňuje zobrazit strukturu dřevní hmoty bez odběru vzorku.14

3.2 Datace předmětu 

Nábytek většinou postrádá jakékoliv přesnější informace o autorství, provenienci a nejinak je 
tomu i u datace. Při historickém zařazení je tak velmi často využívána pouze uměleckohistoric-
ká a stylová komparace.15

Existuje však možnost využití některé z dostupných datačních metod. 

Dendrochronologie16

Pro dataci nábytku doposud nebyla metoda příliš využívána, protože její přesné a úspěšné pro-
vedení je spojeno s řadou nutných podmínek.

- Pro úspěšnost měření je třeba vzorek dřeviny s velkým počtem po sobě jdoucích letokruhů 
(minimálně 40 letokruhů).

- Tzv. standardní chro-
nologie jsou doposud 
zpracovány pouze pro 
některé dřeviny (dub, 
smrk, jedle, borovice). 
Ostatní druhy dřevin 
je sice možné s těmito 
chronologiemi srov-
návat, vždy však s vyš-
ším rizikem chyby. 

- Aby mohlo být mě-
ření považováno za 
úspěšné a  datace za 
p ravděpodobnou , 
musí dojít ke shodě 
se standardní chro-
nologickou řadou pro 
danou dřevinu ales-
poň na 90 procent.

- Datační metoda určí 
přibližně pouze dobu 

14 Van den Bulcke, J., Boone, M., Van Acker, J., Stevens, M., Van Hoorebeke, L. X-ray tomography as a tool for detailed anatomical ana-
lysis. Annals of Forest Science 66(5): 508, 2009.

15 Nábytkové předměty jsou datovány na základě stylové komparace opírající se o spolehlivě datované předměty shodného či podob-
ného stylu. Výjimečně lze nalézt i záznamy o objednávce či uhrazení konkrétního nábytkového kusu. 

16 KYNCL, 2017.

Odčítání letokruhů při dataci borovicové desky.
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pokácení použitého stromu, nikoliv datum vzniku daného nábytkového kusu. Mezi pokácením 
a zpracováním dřeva mohou být rozdíly i v desítkách let.

- U nábytku se často využívaly konstrukční části sekundárně. Na jednom předmětu se tak mo-
hou objevit dřevěné prvky s různým stářím.

Odběr vzorku při dataci uměleckých předmětů dendrochronologickou metodou se neprovádí, 
měření je nutné provést nedestruktivním postupem, např. použitím kvalitní digitální fotografie 
vybrané plochy nebo využitím snímků získaných při CT. Získaný obraz je pak srovnán s letokru-
hovou křivkou jako klasický vzorek.17 Měření je také možné provést přímo na předmětu, pokud 
to jeho rozměry dovolují. 

Datace pomocí IR spektroskopické metody

Jde o metodu datace, která využívá chemické změny některých základních látek dřevní hmoty 
v průběhu času. Metoda není doposud příliš rozšířena, i když dosavadní výsledky slibují kromě 
poměrně přesné datace i možnost identifikace druhu dřeviny.18 

3.3  Měření vlhkosti dřevní hmoty

Znalost úrovně vlhkosti dřevní hmoty je zcela nezbytným údajem pro každého restaurátora 
nebo správce depozitáře. Vlhkost dřevní hmoty neboli obsah vody ve dřevě je pro dřevní hmotu 
přirozeným jevem, avšak její kolísání za hranice běžných parametrů může být příčinou řady ne-
gativních jevů, jakými jsou tvarové a rozměrové změny konstrukce nábytku, zvýšený výskyt dře-
vokazných organismů, poškození povrchových úprav, uvolnění konstrukce, koroze kování atd.19

Zejména má-li dojít k úpravě vlhkosti dřevní hmoty nebo dojde-li ke změně expozice (umístění) 
nábytkového kusu, např. v průběhu restaurátorského zásahu, musí být aktuální stav vlhkosti 
restaurátorovi znám.

Měření vlhkosti dřevní hmoty v praxi je prováděno jak invazivním, tak i neinvazivním způsobem.

Invazivní měření vlhkosti

Při invazivním měření vlhkosti se používá tzv. hrotový vlhkoměr, který provádí měření elektric-
kého odporu dřevní hmoty mezi dvěma či více hroty (zarážejí se tlakem ruky nebo speciálním 
kladívkem do určené hloubky) zabodnutými do dřevní hmoty. Při takovém měření dochází k vy-
tvoření otvorů o průměru od několika desetin milimetru až po několik milimetrů do hloubky až 
několik centimetrů (čím větší je hloubka průniku hrotů, tím přesnější je naměřený údaj). 

Neinvazivní měření vlhkosti

Tato metoda využívá tzv. dotykový vlhkoměr, který měří vlhkost pomocí elektrické indukce. 
Většina z těchto přístrojů má buď pevnou, nebo měnitelnou hloubku měření vlhkosti. Měření 
se provádí přiložením měřící plochy na hladkou a rovnou plochu dřeva, nejlépe bez povrchové 
úpravy.

Výběr přístroje a provádění měření

-  Pro měření vlhkosti stavebních nebo stavebně truhlářských prvků je vhodnější invazivní pří-
stroj, jehož přesnost měření není závislá na dostatečně hladkých a  rovných plochách pro 
měření.

17 BILL, Jan. Dendro CT – Dendrochronology without damage. In: Dendrochronologia 30(3), 2012, s.223-230.
18 MATTHAES, Gottfried. Spectroscopic Dating and Classification of Wood. In: Wooden Artefacts Group of the American Institut for 

Conservation. 2002.
19 UMNEY, RIVERS, 2003, s. 285.
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- U nábytku a dalších uměleckořemeslných předmětů ze dřeva je vhodný neinvazivní měřicí 
přístroj.  

- Obecně mají všechny profesionální přístroje možnost volby druhu dřeviny (podle jejich obje-
mové hmotnosti).

- Při měření v terénu je nutná teplotní korekce (nastavení teploty měřeného materiálu). 

- Měření se provádí na několika místech konstrukce. Rozdíly ve vlhkosti mohou u  jednoho 
předmětu činit i několik procent.

  

Měření vlhkosti dotykovým 
vlhkoměrem.

3.4 Průzkum konstrukčních spojů a struktury dřevní hmoty

Při průzkumu konstrukce je nutné prozkoumat stav konstrukčních spojů a stav dřevní hmoty 
nábytkového kusu především s ohledem na jeho celkovou pevnost. Zejména konstrukční prvky, 
spoje a spojovací prostředky jsou často skryty pod vrstvou dýhy, polychromie nebo nátěrové 
hmoty, a jejich skutečný stav tak není možné spolehlivě posoudit. Při průzkumu předmětu v pří-
pravné fázi restaurování je nepřípustné jakkoliv do konstrukce zasahovat nebo cokoliv demon-
tovat. Dostatečné informace lze získat zejména využitím některých detekčních a  optických 
přístrojů či zobrazovacích metod.20

Detekce kovových prvků v konstrukci

Při kompletaci nábytkové konstrukce, při aplikaci zdobných prvků na 
vnější nábytkové plochy nebo při druhotných úpravách nábytku dochá-
zelo k použití kovových spojovacích prvků (vruty, hřeby atd.). Ty byly ná-
sledně často skryty například tmelem, přemalbou nebo překrytím další 
vrstvou dřeva (dýha, řezba apod.). Existenci takových spojovacích prvků 
je možné odhalit pomocí ručních detektorů kovů. Jsou vhodným pro-
středkem při demontáži vestavěných truhlářských prvků, při demontáži 
polychromovaných zdobných částí a dalších restaurátorských úkonech.

Ruční detektor kovů.

20 UMNEY, RIVERS, 2003, s. 380.
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Endoskopický průzkum konstrukce

Nejen u nábytkových konstrukcí, ale zejména u některých stavebně truhlářských prvků (scho-
diště, obklady stěn atd.) je nutné prozkoumat i místa hůře přístupná a příliš těsná. V takových 
prostorách je často možné nalézt příčiny poškození projevující se na vnějších plochách a kon-
strukčních prvcích. Není-li možné provést snadnou a neinvazivní demontáž, jsou využívány ze-
jména endoskopické zobrazovací metody. Endoskopická kamera je buď přímo spojena se zob-
razovacím a záznamovým médiem nebo je častěji opatřena připojením například k PC, tabletu 
či dnes obvykle k mobilnímu telefonu. Důležitými parametry pro výběr vhodné kamery jsou:

- celkový průměr kamery a přívodního kabelu

- délka kabelu s kamerou

- optické vlastnosti kamery (hloubka ostrosti, záběrový úhel)

- kvalita vestavěného zdroje světla

- rozlišení snímacího čipu

- kompatibilita s operačním systémem počítače.

Rentgenografie konstrukce

Pro maximálně podrobný průzkum stavu konstrukce a struktury dřevní hmoty jsou často využí-
vány lékařské zobrazovací metody RTG a CT.21

Pomocí těchto metod je možné zkoumat:

- neviditelné konstrukční vazby

- vzhled a stav skrytých prostor a dutin v konstrukci

- rozsah poškození dřevní hmoty (např. činností dřevokazného hmyzu)

- strukturu a orientaci dřevní hmoty, rozměry neviditelných prvků

- skryté spojovací prvky (hřeby, vruty, kramle atd.)

- rozsah druhotných zásahů (např. tmely, doplňky ze dřeva a jiných hmot).

Takovéto zobrazovací přístroje jsou pri-
márně konstruovány pro zdravotnické 
účely, a  proto mají své rozměrové limity 
pro použití u sbírkových předmětů. K dis-
pozici je však i  řada mobilních RTG zaří-
zení, dokonce s bateriovým zdrojem, do-
volujících průzkum předmětů přímo v te-
rénu.22   

CT snímek řezu barokní truhlice, světlé skvrny 
v horní části snímku vytvářejí kovy.

21 MORIGI, M. P., CASALI, F., BETTUZZI, M., BRANCACCIO, R. Aplication of X-ray Computed Tomography to Cultural Heritage. In: Applied 
Physics A., 2010, s. 653-661.

22 https://en.wikipedia.org/wiki/Radiography_of_cultural_objects 
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4. Průzkum zdobných technik
Zdobnými technikami jsou nazývány uměleckořemeslné postupy, které jsou používány při zdo-
bení nábytku, a to na jeho vnějších i vnitřních plochách.23

Zdobných technik se v průběhu vývoje nábytkové tvorby vyvinulo velké množství, některé jsou 
specificky používány k výzdobě nábytku, jiné byly převzaty z jiných oblastí uměleckého řemes-
la. A stejně jako existuje nepřeberné množství technik, existuje také množství materiálů použí-
vaných při těchto technikách.24

Rozdělení zdobných technik je možné podle prostorového zpracování na zdobné techniky 
plošné a zdobné techniky prostorové, přičemž v praxi jsou běžné jejich vzájemné kombinace.

Některé zdobné techniky se postupně rozvinuly v mnoha zemích, jiné zůstaly charakteristické 
pouze pro určité země či oblasti. 

Předmětem této metodiky jsou především techniky vyvinuté speciálně pro nábytkovou tvorbu, 
což jsou plošné techniky intarzie a inkrustace a z prostorových technik řezba. 

Zdobné techniky plošné

Jde zejména o intarzie25, inkrustace, mozaiky, tmelové techniky, asijské a evropské lakové tech-
niky, malbu a polychromii včetně zlacení a další.

Zdobné techniky prostorové

K těmto technikám patří zejména řezba, modelované reliéfy a podobné.

V praxi se však často jednotlivé techniky vzájemně prolínají a doplňují, výjimkou nejsou ani 
předměty s více než třemi různými technikami najednou.

Typickým příkladem může být tzv. chebská reliéfní intarzie, kde dochází ke kombinaci techniky 
intarzie, řezby, inkrustace a polychromie.26

Podrobným průzkumem zdobných technik, jejich správným popisem, identifikací nebo rozliše-
ním materiálů můžeme přispět k dataci či určení provenience nábytkového kusu.

Cíle průzkumu zdobných technik: 

1) Základní rozlišení a správná identifikace techniky 

2) Identifikaci materiálů použitých ve zdobné technice

3) Zjištění stavu zdobné techniky 

Následující metody a postupy průzkumu jsou určeny pro průzkum výše zmíněných nábytkových 
technik. Ostatní metody průzkumu jsou dostatečně zpracovány v odborné literatuře.27  

4.1  Základní rozlišení a popis technik

Podobně jako u průzkumu jiných výtvarných děl je základem podrobný vizuální průzkum povr-
chu, na jehož základě je provedena správná identifikace zdobné techniky. Stejně jako při iden-
tifikaci dřevin i  zde je nejprve proveden makroskopický průzkum při dostatečném osvětlení 
a následně teprve průzkum pomocí optických přístrojů (mikroskopie).

23 LOSOS, 2013, s. 140–178.
24 UMNEY, RIVERS, 2003, s. 194–218.
25 RAMOND, 2002.
26 VOIGT, 1999.
27 KOPECKÁ, NEJEDLÝ, 2005. 
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Posuzuje se zejména:

- celkový vzhled zdobené části

- struktura zdobeného povrchu

- počet, vzhled a druh užitých materiálů

- vzájemná interakce jednotlivých materiálů

- způsob opracování materiálů, stopy po nástrojích 

- kombinace zdobných technik (například rytí v intarzii, polychromie řezbovaných prvků atd.).

Pomůcky pro vizuální průzkum:

- kvalitní zdroj denního světla nejlépe se stativem (ruční i čelové svítilny)

- měřicí pomůcky pro přesné zaměření zdobených ploch i jednotlivých prvků

- ruční optické pomůcky (lupy, zvětšovací brýle a další) pro podrobnější průzkum

- fotografický přístroj s kvalitním objektivem (makro), barevné škály a měřítka 

- 3D skener28 pro přesný záznam a digitalizaci obrazu zdobných technik.

Pomůcky pro mikroskopický průzkum:

- stereomikroskop na pohyblivém rameni nebo stativu s vlastním nebo externím zdrojem svět-
la. Externí zdroj umožňuje kvalitnější modelaci povrchu světlem (trinokulární stereomikro-
skop s připojenou snímací kamerou, nebo připojeným fotoaparátem).

- digitální USB mikroskop s vestavěným nebo externím zdrojem světla. Takzvaný USB mikroskop 
dovoluje přímo pořizování záznamu ve formě videa či snímků.

- zdroj polarizovaného světla, nutný u lesklých povrchů.

Reliéfní výzdoba zrcadlového rámu. Při pohledu na rubovou plochu je patrné, že nejde o řezbu.

28 AKCA, Devrim, a GRÜN, Armin. High Definition 3D-Scanning of Arts Objects and Paintings. In: Optical 3-D Measurement Techniques 
VIII, At Zurich, Switzerland, Volume: vol. II, 2007, s. 50-58.
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4.2 Identifikace materiálů zdobných technik

Kromě různých druhů dřevin je ve zdobných technikách použito velké množství dalších mate-
riálů, a to jak organických tak i anorganických.29, 30

29 UMNEY, RIVERS, 2003, s. 194.
30 RAMOND, 2002, s. 75.
31 UMNEY, RIVERS, 2003, s. 206.
32 UMNEY, RIVERS, 2003, s. 204.
33 UMNEY, RIVERS, 2003, s. 217.
34 Viz kapitola 3.1.1.
35 Viz kapitola 3.1.4.
36 KOPECKÁ, NEJEDLÝ, 2005, s. 44.
37 UMNEY, RIVERS, 2003, s. 203–204.
38 MICHAELSEN, BUCHHOLZ, 2006, s. 711.

Materiály organické povahy:

- dřevo

- rohovina a parohovina

- želvovina

- kosti a zuby

- useň. 

Materiály anorganické povahy:

- kovy (cín, mosaz, měď atd.)31

- lastury mlžů32

- nerosty.33

Metody průzkumu:

- vizuální průzkum v denním a UV světle

- identifikace dřevin makro a mikroskopickým průzkumem34

- identifikace kovů a jejich složení pomocí XRF spektrometrie35

- petrografický průzkum36

- zoologický průzkum37 pro organické materiály živočišné povahy (rohovina, želvovina, kosti  
a zuby).  

Specifika materiálů používaných ve zdobných technikách

- Materiály použité ve zdob-
ných technikách bývají po-
vrchově často upraveny nej-
různějšími transparentními 
povrchovými úpravami, ty 
mohou měnit jejich vzhled.

- Jejich povrch bývá často 
dále zdoben (rytí, malba 
atd.) nebo jinak změněn 
(strukturování), což může 
zhoršovat makroskopickou 
identifikaci.

- Zejména organické mate- 
riály mohou být výrazně po-
škozeny.

- Vzhled materiálů může být 
barevně upraven (barvení 
slonoviny a kosti, podbarvo-
vání rohoviny či želvoviny atd.).38 

Příklad náročné intarzie s použitím ebenového dřeva, želvoviny, perleti  
a slonové kosti.
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4.3 Stav zdobné techniky

Zatímco samotná konstrukce nábytkového kusu může být zcela v pořádku, stav zdobné techni-
ky, která se na předmětu nachází, může být radikálně odlišná. Taková situace nastává zejména 
při použití málo odolných organických materiálů nebo při déle trvajících nevhodných klimatic-
kých podmínkách v místě expozice. 

Metody průzkumu

- Vizuální průzkum v UV a VIS světle v přímém i bočním osvětlení ploch, lze odhalit uvolnění 
částí dýh a tvarové změny na površích.

- Akustický průzkum – změna zvuku při akustickém průzkumu (poklep plochy) plošné zdobné 
techniky indikuje snížení nebo ztrátu adheze pojiva.

- Strukturální průzkum s využitím RTG a CT zobrazovacích metod. Odhaluje stav konstrukčních 
spojů, stav a strukturu dřevní hmoty včetně rozsahu poškození dřevokazným hmyzem.

Na základě provedeného průzkumu jsou vytvářeny tzv. mapy poškození. Tato přehledná zná-
zornění slouží k  lepší orientaci v rozsahu poškození a typu degradačních procesů (například 
černobílá fotografie předmětu s barevným rozlišením mechanických, biotických, chemických 
a jiných defektů na předmětu).

5. Průzkum povrchové úpravy
Povrchové úpravy nábytku a jiných předmětů ze dřeva jsou složitými systémy různých organic-
kých i anorganických materiálů a až na výjimky se jedná vždy o vícesložkové směsi. Povrchové 
úpravy obsahující pouze jednu filmotvornou složku a jedno rozpouštědlo jsou v historii vývoje 
nábytkové tvorby zcela výjimečné.39

Při průzkumu historických povrchových úprav nábytku je nutné zohlednit následující fakta:

- Lakové systémy jsou vždy směsí více organických, někdy i anorganických materiálů.

- Organické materiály povrchových úprav jsou nestabilní, dochází k jejich stárnutí a chemic-
kým změnám.40

- Povrchové úpravy nábytku byly v průběhu existence předmětu často opravovány či měněny.

- Povrchové úpravy jsou téměř vždy vícevrstvé systémy skládající se z původních i druhotných 
nátěrových hmot.

- Při údržbě nábytkového kusu docházelo použitím různých čisticích a regeneračních prostřed-
ků ke změnám v původní lakové vrstvě a k jejímu znehodnocování.

- Materiály používané v  systémech povrchových úprav měly v  minulosti často jinou kvalitu  
a čistotu, při analýze vzorku tak může docházet k chybným závěrům. 

Do systému povrchových úprav dřeva patří:

- Materiály pro barevnou úpravu povrchů dřeva (tzv. mořidla)41, 42

- chemická mořidla 

- fyzikální mořidla.

- Nátěrové hmoty – transparentní nátěrové hmoty (laky a politury)

- krycí nátěrové hmoty. 

39 BRACHERT, 1988, s. 152–176.
40 MILLS, WHITE, 2012.
41 UMNEY, RIVERS, 2003, s. 219–232.
42 MICHAELSEN, BUCHHOLZ, 2006.
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Materiály nejčastěji používané pro povrchovou úpravu nábytku43

1. Vosky – včelí vosk, karnaubský vosk, šelakový vosk, parafín atd.

2. Pryskyřice – šelak, sandarak, damara, mastix, kalafuna, elem 

3. Oleje – lněný olej, lněná fermež

4. Rozpouštědla – líh, terpentýn, benzin

5. Ostatní materiály – sikativa, barviva, pigmenty, plniva atd.  

Povrchové úpravy nábytku mohou být:

1. Transparentní – častěji se používá pojem lak. Takové nátěrové hmoty jsou zcela průhledné, 
většinou čiré a světlé. Používají se tam, kde má být povrch dřeva dobře viditelný. Lak povrch 
chrání, zvyšuje také často jeho hladkost a tím i lesk.

2. Lazurní – jde o částečně krycí nátěrové hmoty, jejichž hlavní pojivá složka zůstává transpa-
rentní, obsahuje však navíc určitý podíl barviva nebo pigmentů, které částečně kryjí přírodní 
strukturu dřeva a často mění i jeho barevnost. Účelem takových povrchových úprav je vět-
šinou částečné zakrytí dřeviny, sjednocení vzhledu, někdy též skrytí růstových vad. Lazurní 
nátěrovou hmotou je možné také imitovat strukturu některých jiných, zejména exotických 
dřevin.

3. Krycí – tento typ povrchové úpravy po nánosu na povrch zcela zakrývá strukturu dřeva. 
Pojivá složka nátěrové hmoty obsahuje tolik pigmentu či barviv, že vytváří souvislý barevný 
a netransparentní nános. Používá se zejména k úpravě méně kvalitních dřevin. K  tomuto 
typu nátěrové hmoty lze zařadit také techniku tzv. fládrování, což je imitace vzácnější dře-
viny malbou. V podstatě jde o kombinaci všech tří předešlých typů nátěrových hmot – krycí 
nátěrovou hmotou je vytvářen základní nátěr, lazurní nátěrovou hmotou je vytvářena imita-
ce struktury dřeva a na závěr je aplikován transparentní lak jako ochranná vrstva.

Lakové systémy na historickém nábytku lze rozdělit do tří základních skupin44

- Lihové laky – fyzikálně vytvrzující nátěrové systémy, jejichž hlavním rozpouštědlem je etanol 
neboli líh (k vytvrzení lakové vrstvy dochází odpařením rozpouštědla, v tomto případě lihu). 
Tento typ laků je reverzibilní, lakovou vrstvu lze znovu aktivovat a rozpustit.

- Laky na bázi éterických olejů - také fyzikálně vytvrzující nátěrové systémy, jejichž hlavním 
rozpouštědlem je některý z éterických olejů (k vytvrzení lakové vrstvy dochází odpařením 
éterického oleje, nejčastěji terpentýnového oleje). Tento typ laků je opět reverzibilní.

- Olejové laky – chemicky vytvrzující nátěrové systémy (k vytvrzení lakového filmu dochází 
chemickou reakcí, nejčastěji polymerizací). Laky jsou nerozpustné a nereverzibilní.

Asijské a evropské lakové techniky

Tímto souhrnným pojmenováním jsou označovány zvláštní typy povrchových úprav, které mají 
současně formu zdobné techniky, ale také plní funkci povrchové úpravy nábytku a interiéro-
vých doplňků.

Ačkoliv mohou být obě skupiny při vizuálním posouzení velmi podobné, technologicky a mate-
riálově jde o dvě zcela odlišné techniky používající naprosto odlišné materiály. Zatímco u asij-
ských lakových prací tvoří základ lakové hmoty výhradně míza ze stromů rodu škumpa (Rhus), 
nacházíme v evropských lakových směsích prakticky všechny tehdy známé pryskyřice.45  

43 BRACHERT, 1988, s. 152–176.
44 Ibid.
45 WEBB, 2000, s. 3–11 a s. 99–111.
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Přesná identifikace typu lakové techniky a provedení vhodného průzkumu je v tomto případě 
zcela zásadní pro provedení restaurátorského zásahu a volbu vhodných materiálů.

Ve většině případů se jedná o povrchovou úpravu provedenou na monochromním základovém 
laku (většinou černý nebo červený lak). Na této lakové vrstvě jsou dále použity zdobné techni-
ky, jako je zlacení nebo malba. Zdobení může být navíc provedeno na reliéfním podkladě. 

Zcela specifickou technikou asijských lakových prací je pak řezaný lak. Má formu mělkého re- 
liéfu a bývá velmi pestře zbarven. V odborné literatuře je nazýván koromandelský lak. 

 

Metody průzkumu lakových vrstev:

- vizuální metody průzkumu – UV/VIS světlo

- stratigrafie lakových vrstev – UV/VIS mikroskopie

- chemické a mikrochemické analýzy povrchové úpravy

- stratigrafické sondy, tzv. rozpouštědlový test (reakce rozpouštědel).

5.1 Vizuální metody průzkumu

 Vizuální metody průzkumu povrchové úpravy jsou základem jejich správné identifikace. Jde 
o metody neinvazivní, které jsou založeny na přesném a podrobném popisu stavu a vlastností 
povrchové úpravy.

Cílem průzkumu je popsat:

- základní identifikaci typu povrchové úpravy (transparentní, lazurní, krycí atd.)

- celkový stav povrchové vrstvy, rozsah dochování v ploše

- stupeň znečištění povrchové vrstvy, popřípadě znečištění v lakové vrstvě 

- úroveň lesku lakové vrstvy 

- barevný odstín lakové vrstvy

- průhlednost lakové vrstvy

- strukturu lakové vrstvy, stopy po technice nánosu (dolíky, tahy štětcem, stečené plochy), pří-
padnou existenci krakeláže, odlupčivost laku.

Metody průzkumu

- Vizuální průzkum v denním světle – využívá zdroj denního světla, nejlépe přirozeného, jež 
nejlépe ozřejmí skutečnou barevnost a lesk lakové vrstvy, dále pak osvětlení plochy pod růz-
nými úhly, které zdůrazní strukturu povrchů a stav lakové vrstvy, dokáže také zdůraznit stopy 
vzniklé při nánosu nátěrové hmoty.

- Vizuální průzkum v UV světle – je základní průzkumovou metodou organických materiálů po- 
vrchových úprav. Díky odlišné fluorescenci různých materiálů dokáže odlišit různé typy po-
vrchových úprav, druhotné zásahy a  retuše. Pro skupinu organických materiálů používaných 
v  systému povrchových úprav nábytku se nejvíce využívá zdroj UV světla o  vlnové délce  
365 nm.
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Snímek spodní části kabinetní skříně. Vlevo snímek v denním světle, vpravo snímek v UV 365 nm.

5.2 Stratigrafie lakových vrstev  

Stratigrafie je tradiční invazivní metoda průzkumu vrstevnatých povrchových úprav. Její vý-
znam spočívá v přesném zobrazení sledu jednotlivých vrstev, a to nejlépe od podkladového ma- 
teriálu až k  povrchové vrstvě. Běžná je tato metoda zejména u  pigmentových povrchových 
úprav (polychromie), kde vrstevnatost vyniká již při prohlídce v klasickém světelném mikro-
skopu. Pro zobrazení vrstevnatosti transparentního souvrství, které je u nábytku běžné, je však 
nutné použití fluorescenčního mikroskopu.46 Stejně jako při vizuální prohlídce předmětu v UV 
světle i zde dochází k výraznějšímu odlišení jednotlivých vrstev laku, zvláště pak pokud má ka-
ždá vrstva odlišné složení. Je tak možné odlišit původní vrstvy od vrstev druhotných a lépe tak 
pochopit celý systém souvrství.

Odběr a zpracování vzorku

- Vzorek je vždy odebírán na základě vizuálního průzkumu povrchové úpravy v UV světle. 

- Pokud předmět vykazuje více barev fluorescence, je vzorek odebrán z každé takové lokality. 
Vzhledem k invazivnosti metody jsou pro odběr volena místa méně nápadná či skrytá. 

- Zbytky původních nátěrových hmot se často nachází na méně exponovaných plochách, pod 
úchytkami, na spodních hranách korpusů či v členitých částech. 

- Odběrové místo je před odebráním vzorku zbaveno povrchových nečistot.

- Ve většině případů lakových vrstev jde o křehká souvrství, při odběru dochází k oddělování 
jednotlivých vrstev. Před odběrem je možné souvrství předzpevnit některým z navržených 
materiálů.47 

- Při adjustaci vzorku do pryskyřičného nosiče dochází někdy při vytvrzování hmoty k nárůstu 
teploty. Tento jev může poškodit některé materiály obsažené ve vzorku, například voskové 
vrstvy nebo některé recentní pryskyřice. Podobně problematická mohou být některé vytvr-
zovací přísady pryskyřic.

- Odběr vzorku je dokumentován protokolem o odběru včetně zaznamenání místa odběru. 

Metody průzkumu stratigrafického vzorku

- Optická/polarizační mikroskopie – lze získat základní informaci o tloušťce lakového souvrství, 
o struktuře lakové vrstvy a jeho povrchu. 

- Fluorescenční mikroskopie – využitím fluorescenční mikroskopie lze získat informaci zejmé-
na o počtu a tloušťce jednotlivých transparentních vrstev. 

- Histochemické barevné reakce – pomocí barevných činidel lze na stratigrafických vzorcích 
zjistit přítomnost konkrétních skupin materiálů48 (lipidy, polysacharidy, proteiny atd.). 

46 UMNEY, RIVERS, 2003, s. 390.
47 Například cyklododekan. 
48 MATTEINI, MOLES, 1990, s. 52.
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Stratigrafie vrstvy povrchové úpravy, vlevo ve VIS, vpravo v UV světle.

5.3  Chemické a mikrochemické analýzy povrchové úpravy

Jak již bylo popsáno výše, tvoří základ většiny známých povrchových úprav směsi zejména orga-
nických materiálů. Tato základní charakteristika zároveň předurčuje výběr analytických metod, 
které mohou určit přesné kvalitativní nebo kvantitativní složení vzorku.

Základem při přesné identifikaci použitých materiálů je využití vhodné separační metody, vět-
šinou chromatografie.49 

Správnou volbou chromatografické metody dojde k rozdělení směsi na jednotlivé složky, které 
jsou následně přesně identifikovány. 

Také zde je východiskem pro odběr vzorku vizuální průzkum v UV světle. Na základě zjištěných 
skutečností jsou vzorky odebírány z  lokalit s  různou fluorescencí nejlépe s použitím stereo-
mikroskopu nebo alespoň zvětšovacích brýlí. Vyšší pravděpodobnost nalezení původních po- 
vrchových úprav je opět na hůře dostupných místech, pod úchytkami a zdobným kováním a ve 
strukturovaných površích. 

Metody průzkumu:

- chromatografie (TLC, HPLC)  

- plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

- infračervená spektrometrie (IR spektrometrie)

- mikrochemické a histochemické reakce.

Poměrně jednoduše a úspěšně lze získat pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC) chroma-
togram směsi organických látek i  s  jednoduchým laboratorním vybavením, který může být 
následně identifikován pomocí UV záření nebo vhodných identifikačních látek.50 Srovnáním 
vzniklé fluorescence nebo barevné stopy se standardy různých materiálů můžeme získat obec-
ný přehled o materiálovém složení. 

Nejvhodnější analytickou metodou pro analýzu směsí organických materiálů je dnes GC-MS, 
která spojuje dělící a analytickou část analýzy do jednoho procesu. 

49 MATTEINI, MOLES, 1990, s. 101.
50 Ibid. s. 104.
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Identifikace mořidel a barviv

Pro úpravu přirozeného vzhledu dřeva jsou používána tzv. mořidla. Tento výraz byl přejat z tex-
tilního barvířství, odkud byly také některé postupy barvení do výroby nábytku převzaty.51 

Mnohá, zejména organická barviva mají velmi nízkou odolnost proti účinkům světla a to vedlo 
k mylným závěrům, že nábytek využíval především přírodní barevnosti dřeva. Průzkumy však 
dokazují, že zejména intarzovaný nábytek byl původně výrazně pestřejší, než jak se do dnešních 
dob dochoval.52 

Při barvení dřeva se využívala:

- organická barviva – na dřevo se aplikovala v roztoku s rozpouštědlem, většinou měla nízkou 
odolnost světelnému záření.

- pigmenty – byly aplikovány ve směsi s pojidlem (bílkovina, olej, pryskyřice atd.), podle kon-
centrace mají částečně až zcela krycí charakter.

- chemická mořidla – jde o chemické látky, které reagují s některou ze složek dřevní hmoty 
nebo s  jinou chemikálií aplikovanou předtím do dřeva. Vznikají tak komplexní sloučeniny 
dobře kotvené ve dřevě s vysokou světlostálostí.

Metody identifikace mořidel a barviv

- UV-VIS spektroskopie53

- XRF spektroskopie.

5.4 Stratigrafické sondy

Stratigrafické sondy jsou metody invazivního průzkumu, při kterém lze získat informace o vrs-
tevnatosti povrchové úpravy, o stavu jednotlivých vrstev a při chemickém způsobu provádění 
sondy také o reakcích jednotlivých vrstev na dané rozpouštědlo nebo chemickou látku. Inva-
zivnost této metody je poměrně velká, a bývá proto častěji využívána tam, kde se počítá s od-
straněním druhotných vrstev.

Sondáž je založena na vizuálně kontrolovaném postupu, který je možné provádět pouze u ba-
revně či strukturálně dobře odlišitelných vrstev. U transparentních povrchových úprav je tato 
možnost dosti omezená. Mechanický způsob provedení sondáže prakticky není možný kvůli 
subtilnosti jednotlivých vrstev. Sondáž se provádí výhradně chemickou cestou za použití stan-
dardních rozpouštědel a jejich směsí.54 Sondáž je třeba provádět s příruční nebo čelovou UV 
lampou 365 nm. Ty nám dokáží odhalit okamžik, kdy při aplikaci rozpouštědla dochází k pře-
chodu z jedné vrstvy do druhé nebo kdy dojde ke kompletnímu odstranění požadované vrstvy. 

Stratigrafická sondáž je velmi dobrou a zároveň instrumentálně jednoduchou metodou, která 
poskytuje odpovědi na řadu otázek.

Cíle stratigrafické sondáže

- Zjistit rozpustnost jednotlivých vrstev.

- Zjistit možnosti separačního odstranění pouze určité sekundární vrstvy.

- Vybrat maximálně účinnou a maximálně šetrnou metodu čištění povrchu.

51 MICHAELSEN, BUCHHOLZ, 2006.
52 KOPP, Peter, PIENING, Heinrich. Wiederentdeckte Farbigkeit der Renaissance.Unerwartete Ergebnisse an einem Meisterstück der 

Renaissance Marketerie in: Restauro. Zeitschrift für Kunsttechniken, Restaurierung und Museumsfragen 2/2009, München, 2009,  
s. 108f.

53 PIENING, Heinrich. Mobile UV-VIS-Absoptionsspektroskopie: Einsatzmöglichkeiten zur zerstörungsfreien Materialanalytik in der 
Konservierung und Restaurierung von Kunst und Kulturgut. 2006.

54 PIETSCH, 2005, s. 155.
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Rozpouštědlový test

- Provádí se předem připravenou sadou rozpouštědel nebo jejich směsí.55

- Vybraná plocha musí být charakteristická pro celý předmět nebo alespoň pro danou část 
konstrukce.

- Rozpouštědla jsou nanášena mechanicky na předem vyznačené plochy.

- Účinnost rozpouštědla je zaznamenána do protokolu včetně doložení použité vatové tyčinky.

- Průběh a  výsledek testu je zaznamenán pomocí fotografie v  přímém či bočním osvětlení  
a dále pomocí UV fluorescenční fotografie. 

Rozpouštědlový test na lakované ploše.

Protokol rozpouštědlového testu.

55 Ibid.    
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PŘÍPADOVÉ STUDIE
Nedílnou součástí publikace je soubor případových studií, které mají být vodítkem pro budoucí 
zadavatele průzkumů. Výběr zkoumaných typů objektů se soustředil na materiálové skupiny, až 
dosud v našem prostředí spíše opomíjené.

Jednotlivé kapitoly jsou  ilustrativními doklady variantního zacílení průzkumů s ohledem na 
zkoumané předměty a budoucí využití výsledků průzkumu. Samotným důvodem zadání jakého-
koli průzkumu mohou být nejen potřeby preventivní i kurativní péče, ale rovněž kvalifikované 
prezentace. 

Správné stanovení cíle plánovaného průzkumu je tedy prvním předpokladem úspěšné strategie 
případného postupu a odpovídajícího výsledku, a to při spojení poučeného zadavatele i erudo-
vaného zpracovatele.

Prezentované případové studie z různých oblastí uměleckého řemesla dokládají, že jakýkoli 
profesionálně vedený průzkum přináší velmi hodnotné informace pro hlubší poznání předmě-
tu, jeho technické a technologické stránky i dějů, jimiž procházel, a podporuje tím nejen jeho 
budoucí zhodnocení, ale napomáhá i ke zvolení nejvhodnější profesionální cesty jeho dalšího 
uchování.

1. UMĚLÝ MRAMOR 
 Materiálová a srovnávací analýza vzorků umělých mramorů 
 Daniel Domanja, Petra Hoftichová 

 
2. TEXTIL 
 Materiálová analýza čalounění židlí 
 Hana Tefal Juránková, Lenka Vaňková 

 Materiálová analýza pokrývky Isabely z Westerloo 
 Kateřina Cichrová, Alena Samohýlová 

 Materiálová analýza tapisérie Groteska s tanečníky a slonem 
 Kateřina Cichrová, Alena Samohýlová 

 Materiálová analýza tapisérie Telemachos se loučí s Minervou 
 Kateřina Cichrová, Alena Samohýlová 

 Tkané špalíry se vzorem ptáků, hroznů a rozvilin  
 se zatkávaným vzorem flamé (krokví), podobným výšivce 
 Eva Lukášová

 
3. DŘEVO 
 Lakovaná barokní komoda 
 Zdeněk Holý

 Sekretářový nástavec zdobený chebskou intarzií 
 Kateřina Cichrová, Jan Hulač, Josef Hulač, Michaela Filipa Váchová
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PŘÍPADOVÁ STUDIE
Umělý mramor

Název předmětu: Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie, boční oltář Neposkvrněné  
 Panny Marie, menza

Vlastník:  Severočeská galerie Litoměřice

Současná lokace:  Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie

Inventární číslo:  nemovitá kulturní památka rejstříkové č. ÚSKP 32845/5-1749

Technika:  umělý mramor – menza se zděným jádrem, tvořící boční oltář  
 Neposkvrněné Panny Marie

Provenience:  Litoměřice

Autor:  neznámý – mramorář činný v Čechách v první čtvrtině 17. století;  
 podle návrhu Ottavia Broggia

Datace:  kolem 1730

Zadavatel průzkumu:  Daniel Domanja, PhDr. Petra Hoftichová (FF UK) 

Autor průzkumu:  Akademie věd ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR,  
 v. v. i.,  doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., Mgr. Petra Mácová,  
 Mgr. Dita Frankeová, Mgr. Veronika Koudelková, Ing. Lucie Jurkovská 

Cíle průzkumu:  Chemicko-mineralogická analýza souboru vzorků umělého mramoru  
 z kostelních oltářů a palácových interiérů v ČR – identifikace  
 a srovnávací analýza materiálů, stanovení složení a srovnání umělých  
 mramorů různé provenience i datace z oblastí Čech.

Metodika průzkumu: vyhodnocení 
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Barokní kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích je dílem architekta Ottavia Broggia, byl 
postaven při starší jezuitské koleji na ostrohu nad údolní nivou labského údolí. Areál byl kon-
cipován už v 17. století včetně kostela, jehož stavba však byla zřejmě zahájena až roku 1701. 
Tehdy byly podle Broggiova zápisu vyměřeny základy a patrně byl položen i základní kámen 
novostavby kostela; podle archivních pramenů pak vznikla roku 1704 smlouva s rektorem ko-
leje, páterem Pavlem Praxlem, kde se hovoří i o schválených plánech – Ottavio byl činný v dílně 
svého otce Julia, který zemřel roku 1703 a syn poté stavbu zřejmě převzal. Stavba však pokra-
čovala jen krátce a pak byla na delší dobu přerušena a teprve ve 20. letech byla dokončována. 
Kostel pak byl vysvěcen až roku 1731, ale jeho interiérová výzdoba pokračovala i poté (umělé 
mramory, malby, iluzivní oltáře apod.) a hlavní oltář byl dokončen až roku 1772. Bohužel již 
v následujícím roce 1773 Josef II. v rámci svých reforem řád zrušil, ale po krátké době začala být 
jezuitská kolej využívána pro účely biskupského semináře a roku 1811 byl kostel znovu vysvě-
cen. Následně bylo roku 1828 zřízeno monumentální schodiště k baroknímu mostu přes Labe 
a kostel s kolejí se stal urbanistickým protipólem litoměřické katedrály s biskupskou rezidencí 
na sousedním pahorku.

Na přelomu 19. a 20. století byl kostel opravován (1898 a 1899 interiéry, zevně 1914), ale od 
konce 40. let byl seminář násilně zrušen a kostel byl využíván jako skladiště, a těžce devastová-
na tak byla celá stavba včetně výzdoby. Kostel je kulturní památkou, je rovněž součástí Městské 
památkové rezervace Litoměřice a od počátku 90. let byl převzat do správy Severočeské gale-
rie. Ta zde zhruba od roku 1992 začala pořádat výstavy a zahájila jeho postupnou systematic-
kou revitalizaci počínaje vyklízením, zajištěním, částečnými konzervačními úkony a postupným 
zprovozňováním a restaurováním.

Kostel je podélnou rozměrnou chrámovou stavbou, v průčelí se dvěma věžemi, s rovným zakon-
čením chóru, po stranách lodi se vtaženými bočními kaplemi, nad nimiž obíhá ochoz spojený 
mezi věžemi nad vstupem kruchtou. Po stranách závěru jsou v přízemí na bocích sakristie a nad 
nimi oratoře, přístupné vždy dvouramenným schodištěm se vstupem z chóru i zvenčí, které dále 
vystupuje až do úrovně ochozu. Pod oratořemi jsou boční kaple, jejichž zařízení nepochybně 
vzniklo rovněž podle návrhů Ottavia Broggia kolem roku 1730 – zejména hlavní oltář má dolo-
ženu úpravu roku 1898, zachována byla většina původní výbavy spojené se stavbou v různém 
stupni destrukce. Oltářní menza je zděná, převážně z cihel, povrch je opatřen vrstvou umělého 
mramoru.

Materiálová analýza
Byl proveden rozbor chemického a mineralogického složení deseti dodaných vzorků umělého 
mramoru z barokních kostelů a paláců v České republice. Některé vzorky obsahovaly pod vrst-
vou umělého mramoru také podkladní maltu. Tato zpráva obsahuje výsledky rozboru vzorků 
pomocí elektronové mikroskopie (SEM) s využitím EDX analýzy, Ramanovy mikrospetroskopie  
a termické analýzy. Vedle vyšetření uvedenými metodami byly pořízeny snímky nábrusů příč-
ných řezů pod binokulární lupou.

Použité analytické metody, zjišťované vlastnosti, metodika 

• Termická analýza (TGA/DSC) – chemické a fázové složení pojiva 

Termická analýza (TGA/DSC) vzorku byla provedena na přístroji SDT Q600 firmy TA v rozmezí 
teplot 25–1000 °C. Na analýzu bylo naváženo asi 20 mg vzorku do keramického kelímku, spalo-
vání probíhalo ve vzduchu rychlostí ohřevu 20 °C za min. Úprava vzorku pro termickou analýzu 
byla provedena rozetřením v porcelánové misce. Grafické výstupy provedených analýz jsou 
uvedeny v příloze zprávy. 

• Elektronová mikroskopie (SEM/EDX) – mikrostruktura, stratigrafie a prvkové složení pojiva  
a plniva materiálu 

Pro SEM-EDX analýzu (SEM: MIRA II LMU, Tescan Corporation, Brno, EDX detektor: Bruker Cor-
poration, Berlín) byl leštěný nábrus příčného řezu vzorkem (následně po vyšetření optickým 
mikroskopem) naprášen tenkou vrstvou uhlíku pro zajištění vodivosti a  SEM-EDX vyšetření 
bylo provedeno při urychlovacím napětí 15 kV a pracovní vzdálenosti 15 mm. Prvkové složení 
analyzovaných fází bylo stanoveno SEM-EDX analýzou kombinací plošných a bodových analýz. 
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Analyzovaná místa (body, mikroplochy) jsou vyznačena na mikrosnímcích vyšetřovaného vzor-
ku červenými čísly. Podrobné výsledky EDX analýz jsou dokumentovány na CD nosiči, který je 
přílohou této zprávy. 

• Ramanova mikrospektroskopie – určení pigmentů 

Pigmenty v dodaných vzorcích byly zkoumány disperzním Ramanovým mikroskopem Nicolet 
DXR (Thermo Scientific) s použitím excitačního laseru o vlnové délce 532 nm, ve spektrálním 
rozsahu 1870 až 50 cm-1. Výkon laseru na vzorku byl nastaven na minimální možnou hodnotu 
0,1 mW, aby se předešlo degradaci pigmentů. Spektra byla měřena z povrchu příčných řezů 
dodaných fragmentů po jejich zbroušení za použití 100x objektivu (N.A. 0,9). 

Zobrazená spektra jsou normalizována a po korekci základní linie. 

Naměřená spektra jsou dokumentována v příloze zprávy. 

Výsledky provedených analýz 

Termická analýza souhrnně  

Záznamy termické analýzy vybraných vzorků umělých mramorů byly porovnány se záznamem 
standardu sádrovce CaSO4.2H2O. Všechny analyzované vzorky mají podobný termogram, ve 
kterém je jediným výrazným jevem dehydratace sádrovce v intervalu teplot 100–200 °C. V ob-
lasti 200–550 °C mají všechny vzorky hmotnostní úbytek vyšší než referenční vzorek sádrovce, 
z čehož je možné usuzovat na přítomnost organické látky ve vzorcích. Menší nevýrazný en-
dotermní děj v intervalu 600–800 °C je projevem rozkladu uhličitanu vápenatého. Vypočtený 
obsah sádrovce a uhličitanu vápenatého ve vzorcích je uveden v Tabulce 1, obsah organické 
látky odpovídá přibližně (maximálně) hmotnostnímu úbytku v intervalu 200–550 °C. 

Tabulka č. 1:  Výsledky termické analýzy vzorků umělých mramorů 

Č. vzorku,  
místo odběru 

hm. úbytek (%) obsah (% hm.) 

dehydratace 
sádrovce hoření organické látky rozklad uhličitanu vápenatého

70–200 °C 200–550 °C 550–750 °C CaSO4.2H2O CaCO3

1/ Praha, Palác Pachtů 18,5 0,9 1,0 88,1 2,3 

2/ Praha, Nevenovský palác 19,4 1,1 0,7 92,4 1,6 

5/ Hradčovice 18,8 1,9 3,2 89,5 7,3 

6/ Rajhrad 17,8 1,2 2,9 84,8 6,6 

7/ České Budějovice 18,4 1,9 1,3 87,6 3,0 

8/ Litoměřice 18,3 2 0,5 87,1 1,1 

10/ Štípa 18,5 2,3 0,3 88,1 0,7 

Sádrovec, analyt. standard 16,1 0,7 3,7 76,7 8,4 

Záznamy termické analýzy jednotlivých vzorků s vyznačenými hmotnostními úbytky jsou zob-
razeny v Příloze 1. 

Z provedených termických analýz vyplývá, že všechny vzorky umělého mramoru obsahují 
sádrovec (dihydrát síranu vápenatého). Množství sádrovce ve vzorcích historického umělého 
mramoru se pohybuje od 85 % hmotnosti do 92 % hmotnosti. 

Vzorky obsahují malé množství uhličitanu vápenatého (vápence). Množství vápence ve vzor-
cích umělého mramoru se pohybuje od 0,7 % hmotnosti do 7,3 % hmotnosti. 

Všechny analyzované vzorky umělého kamene obsahují malé množství (asi 1 až 2 % hmotnosti) 
organické látky. Pravděpodobně se jedná o klíh, ale identifikaci organické látky (klihu) je nutno 
provést jinými analytickými metodami. 
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Výsledky rozboru jednotlivých vzorků pomocí Ramanovy spektrometrie a SEM-EDX

Vzorek č. 8  

Lokace: Kostel zvěstování Panny Marie, Litoměřice - boční oltář Neposkvrněné Panny Marie. 

Popis vzorku:  

Cca 5 mm mocná vrstva umělého mramoru cihlově červené a šedozelené barvy na béžové 
podkladní omítce. 

Obr. 67. Místo odběru vzorku č. 8. 

Obr. 68. Stratigrafie vzorku č. 8 pod binokulární lupou (1 díl = 1 mm). 
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Vzorek 8 A, B – vrstva umělého mramoru 

Pomocí Ramanovy spektrometrie byly ve vzorku umělého mramoru prokázány následující pigmenty: 

Červený pigment - hematit (Fe2O3 – žlutý pigment – goethit (±-Fe3+O(OH). 

Tmavší oblasti kromě již zmíněných pigmentů obsahují:

Černý pigment - uhlík.

Pomocí elektronové mikroskopie a SEM-EDX analýzy bylo zjištěno, že umělý mramor je tvořen 
síranem vápenatým (sádrovcem), ve kterém jsou rozptýleny ojedinělé drobné (prachové) části-
ce vápence, celestinu (síran strontnatý), živců a železitých částic (pigmentu). Nálezy dokládají 
snímky, viz obr. 69 až 73. 

 

 

 

Obr. 69. Mikrostruktura umělého mramoru z kostela 
v Litoměřicích, zobrazeno v SEM-BSE, zvětšení 133x. 
Jemnozrnná sádrová hmota (síran vápenatý).   

Obr. 71. Detail celestinu velikosti cca 30 mikrometrů  
v umělém mramoru z kostela v Litoměřicích. 

Obr. 70. Detail klastu vápence velikosti cca 70 mikro- 
metrů v umělém mramoru z kostela v Litoměřicích. 

Obr. 72. Detail železitého pigmentu v umělém mramoru 
z kostela v Litoměřicích. 
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Vzorek 8C: podkladní malta (omítka) 

Pomocí elektronové mikroskopie a SEM-EDX analýzy bylo zjištěno, že se jedná o maltu na bázi 
středně hydraulického vápna. Jako plnivo byl použit písek obsahují jako hlavní složku křemen  
a v menší míře i živce a jílové minerály (viz obr. 76 až 80). Jednotlivé částice plniva mají převáž-
ně poloostrohranný až oválný tvar. Vzájemný poměr pojiva a plniva je cca 1 : 1.

 

Obr. 73. Detail železitého pigmentu v umělém mramoru 
z kostela v Litoměřicích. 

Obr. 75. Struktura malty, zvětšení 58x, SEM-BSE zob-
razení: plnivo (zrna křemene, živců, jílových minerálů). 
Velikost zrn do 1 mm. 

Obr. 74. SEM-EDX prvková mapa. Distribuce železitých 
částic v mramoru – intenzivně zbarvené částice jsou 
částice Fe pigmentu. 

Obr. 76. SEM-EDX prvková mapa Ca, Si, Al. Vápenné 
pojivo malty se zobrazuje červeně, křemenná zrna písku 
se zobrazují zeleně a zrna živců modře. 
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Obr. 77. SEM-EDX prvková mapa. Distribuce hliníku  
v maltě – zobrazení zrn živců (hlinitokřemičitanů)  
v maltě. 

Obr. 79. SEM-EDX prvková mapa. Distribuce draslíku  
v maltě – zobrazení zrnek draselných živců v maltě. 

Obr. 78. SEM-EDX prvková mapa. Distribuce vápníku  
v maltě – zobrazení vápenného pojiva malty. 

Obr. 80. SEM-EDX prvková mapa. Distribuce sodíku 
v maltě – zobrazení sodných živců v maltě. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE
Židle čalouněné imitací usně

Název předmětu: Židle čalouněné „usní“

Vlastník:  Národní památkový ústav ČR

Současná lokace:  Státní hrad Šternberk

Inventární číslo:  ST 201, ST 202

Rozměry:  Výška 102 cm, šířka 48 cm, hloubka 42 cm

Provenience:  Střední Evropa (?)

Autor:  Neznámý 

Datace:  Baroko (?)

Zadavatel průzkumu:  NPÚ ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,  
 kurátorka Mgr. Lenka Vaňková, Ph.D.

Autor průzkumu:  Hana Tefal Juránková, M. A.

Cíle průzkumu:  Identifikace materiálů použitých na čalounění. 

Metodika průzkumu:  Nedestruktivní vizuální průzkum a materiálová analýza  
 ze vzorku hmoty.

Materiál:  Dřevěná kostra, useň čalounění zdobená jemnou ražbou zlatem,  
 stříbrem a červenou barvou, zadní opěrky odlišné jak v provedení,  
 tak materiálu – papírová hmota(?). Přibití ozdobnými hřebíky.

Židle před restaurováním.
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Židle – sedák, detail po sejmutí a podlepení poškozené části.

Materiálová analýza
Popis a poškození:

Židle čalouněné „usní“, která je zde zřejmě druhotně použitá, odpovídá svým charakterem ta-
petě.

Přední strany opěrek a sedáky z  „usně“ byly silně povrchově ušpiněné – ztmavlé, vysušené, 
křehké s trhlinami i výpadky materiálu, rohy prodřené, sešití dílů zteřelé. 

Zadní strana opěrek je potažena zdobeným papírem (kartonem), který napodobuje historické 
kožené tapety. Podložka z hnědého papíru je zdobená plastickým rostlinným vzorem, který je 
barevně kolorovaný, pozadí vykryto světle šedým odstínem. 

Materiál byl určen na základě laboratorní zkoušky. Židle byly původně zapsané jako celokožené. 
K provedení analýzy byly použity vzorky materiálů odpadlé z obou částí.

 
Předchozí známé restaurátorské zásahy:

Některá místa byla v minulosti opravována a doplněna kousky nové usně a textilu.

Jelikož nebylo v průběhu prací zcela zřejmé, zda se jedná o velmi vysušenou useň, bylo roz-
hodnuto provést nové analýzy vzorků. Materiál na pohled totožný s usní, povrchově nákladně 
zdobený, po odebrání nepatrných vzorků (odpadlé části při uvolnění z kostry) a provedení spa-
lovací zkoušky vykazoval rostlinný původ. Vzorky z obou typů materiálu byly tedy odeslány do 
laboratoře NTM a AVU. 

Výsledek první analýzy na vzorku ze zadní strany opěrky prokázal vlákna celulózy. Klížená celu-
lózová vlákna určila druhá analýza u obou typů materiálů z opěrky i sedáku.

 
Popis vnitřního čalounění:

Při demontáži byla odhalena tuhá vnitřní výplň na sedáku i opěrce. Základ sedáku tvoří napnuté 
hrubé lněné plátno s řidší plátnovou vazbou. Nad ním je zaplstěný polštář z vrstvy drobně se-
kané trávy a ovčího rouna, překrytý silnějším lněným, hustě tkaným plátnem a těsně pod „usní“ 
je vrstva jemné trávy.
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Židle – zadní opěrka, celek po restaurování.

Židle – zadní opěrka, detail před tmelením a po restaurování.
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Židle – detail přední opěrky a zadní opěrky, ukázka zdobení povrchu.

Židle – vnitřní strana přední opěrky se značením.
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Židle – snímání jednotlivých vrstev čalounění.

Židle – snímání jednotlivých vrstev čalounění.

Opěrka má základ ze slabé dřevěné desky a na přední straně opěradla se nachází stejná výplň, 
pouze slabší vrstva.

Na zadní straně se našly pouze fragmenty koňských žíní v podobě malých chomáčů zachyce-
ných k přilepeným záplatám.
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Židle – snímání jednotlivých vrstev čalounění.

Závěr
Vyhodnocení průzkumu

Na základě výsledků materiálové analýzy byl vyloučen živočišný původ obou druhotně použi-
tých materiálů. Z průzkumu je patrné, že se jedná o vlákna celulózy (papírovinu), velmi bohatě 
klíženou. Na povrchu je použito zdobení plátkovým stříbřením a ražba, obojí typické pro usně. 
Lazury a vykrytí pozadí malbou odpovídají původnímu použití na tapetách. Z tohoto důvodu 
byly odebrány vzorky pro zvolení vhodného postupu restaurování a dalšího ošetřování obou 
židlí. Tímto se zároveň potvrdilo použití židlí pouze jako dekorace interiéru.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE
Pokrývka Isabely z Westerloo 

Předmět: Pokrývka

Majitel: Národní památkový ústav, státní zámek Jindřichův Hradec 

Inv. č.: JH 2790

Původ: Západní Evropa, 1. třetina 18. století

Materiál, technika: Hedvábný samet, hedvábný taft, lněné plátno, kovová výšivka

Rozměr: Délka 225 cm, šířka 139 cm

Provenience: Podle tradice patřila pokrývka hraběnce Isabelle rozené  
 Merode-Westerloo, manželky hraběte Františka Josefa Černína,  
 a může být bruselské provenience.

Zadavatel analýzy: NPÚ České Budějovice, Mgr. Kateřina Cichrová

Cíl průzkumu: Základní identifikace použitých materiálů pro potvrzení datace předmětu.

Foto J. Slavíček.
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Pro analýzu bylo z přehozu dne 14. 4. 2018 odebráno deset vzorků textilních materiálů po-
užitých při výrobě. Vzorky byly odebírány z rubové strany přehozu a ze záložek. Aplikované 
kovové materiály a kovové nitě byly odebrány v líci v místech poškození. Odběr provedla  
A. Samohýlová u restaurátorky před restaurováním pokrývky.  Odběrová místa jsou zazname-
nána na obrázcích. Pro zvolené analýzy byl odběr vzorků nutný a byl proveden v minimálním 
množství materiálu potřebného k analýze.

Seznam vzorků k analýze:

1. Vzorek kovového vlákna z buliónu

2. Dracounová nit

3. Kovová lamela z výšivky

4. Samet s podložní tkaninou

5. Nitěná výztuž z pod kovové pecky ve výšivce

6. Žlutá šicí nit kovové výšivky (z rubu)

7. Podložní růžové plátno

8. Podšívka karmínové barvy

9. Šicí nit podšívky

10. Stehovací pomocná nit obloučků

Přístroje a analytické testy použité pro analýzu:

Mikroskop Biolux AL

Mikroskop Bresser

USB mikroskop 2.0 Delock

Lanametr Carl Zeiss Jena

Fyzikální zkouška vláken plamenem

Mikrochemická reakce kyselinou chromsírovou pro stanovení stříbra 

Rozpouštědlové analýzy.
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Detaily z pokrývky s vyznačenými 
místy odběru vzorků.
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1. Vzorek kovového vlákna z buliónu

Profilový drát z tvrdého žlutého kovu je povrchově zkorodován.

Mikrochemicky prokázáno stříbro.

Materiálem je zlacené stříbro.

2. Dracounová nit

Kovová nit ve výšivce kladená přes výřezy z papírového kartonu.

Duše dracounu je nebarvené hedvábí, bez zákrutu. Hedvábná nit je obtáčena kovovou lamelou, 
hustě, ve směru zákrutu S. Lamela šířky 0,28 mm je ze zlaceného stříbra, povrchově místně 
zkorodovaná sirníkem stříbrným. Stříbro bylo prokázáno mikrochemicky.

Hedvábí duše dracounu je degradováno, tříštivé konce vlákna.

Průměr hedvábného vlákna je 0,01–0,018 mm.

Odebraný vzorek. Vlákna duše dracounu.
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3. Kovová lamela z výšivky

Široká kovová lamela z tvrdého žlutého kovu šířky 1,2 mm, stříbrná, povrchově zlacená. 

Mikrochemicky prokázáno stříbro (vpravo).

Materiálem je zlacené stříbro.

4. Samet s podložní tkaninou

Hedvábný samet karmínové barvy.

Podložní tkanina růžové barvy.

Samet (aksamit) je utkán ve vazbě osnovního rypsu.

Dostava: 60 vazných osnovních nití na 1 cm a 60 vlasových osnovních nití na 1 cm.

 80 útkových nití na 1 cm. 

Poměr osnov vazných a vlasových je 1 : 1.

Líc a rub vzorku sametové tkaniny.
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Výroba osnovního sametu s řezaným vlasem je starší než výroba sametu útkového, proto se 
někdy samet osnovní označuje jako „samet pravý“. Hladký samet s řezaným vlasem se také 
nazývá „aksamit“. Samet pokrývky je s jednou vlasovou osnovou, tj. všechny nitě vlasové os-
novy provazují stejně, jsou na jednom osnovním válci – vratidle. Vzhledem k poměru vazných  
a vlasových osnov (1 : 1) to je „samet dvouniťový“. Vlasová osnova je provázána s vlasem „zajiš-
těným“, zachycena třemi útky, tak jak mají zajištěny vlas všechny kvalitnější samety. Tato vazba 
sametu je jednou z nejjednodušších a nejstarších vazeb objevujících se od 14. století, většinou 
v totožném vybarvení. 

Struktura vazby aksamitu z rubu.

 Technická vzornice vazby sametu a rozkres vazby sametu z rubu.
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Mikroskopie vláken

Vazné osnovní nitě a útkové nitě jsou z nebarveného a neodklíženého hedvábí, průměr vláken 
0,008–0,02 mm, přesto mají narůžovělou barvu způsobenou přímým kontaktem s vlasovou 
osnovní nití, vybarvenou do karmínově červené barvy. Průměr vláken vlasové odklížené osnovy 
je 0,008–0,012 mm.

5. Nitěná výztuž zpod kovové pecky ve výšivce

Vzorek odebrán z rubu. Silná skaná nit, seskaná zákrutem S. 

Hedvábná vlákna nitě osnovní vazné a osnovní vlasové.

Vzorek nitě. Mikrosnímek kopřivového vlákna, průměr vláken 
0,006–0,016 mm, charakteristické znaky – kolínka, 
nepravidelný kanálek.

Hedvábná vlákna nitě útkové.
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6. Žlutá šicí nit kovové výšivky (z rubu)

Sytě žlutě vybarvené hedvábí, skané ze dvou pramenů do nitě se zákrutem S.

Hedvábné vlákno průměru 0,006–0,016 mm.

         

7. Podložní růžové plátno

Hrubá tkanina pravidelné plátnové vazby. 

Dostava: Deset nití osnovních na 1 cm a deset nití útkových na 1 cm.

Materiálem jsou celulózová vlákna kopřivy, charakteristická jsou kolínka, nepravidelná tloušťka 
kanálku i stěn vlákna. Obtížnou zpracovatelností zůstávají vlákna často ve svazcích, což způso-
buje hrubost nití při spřádání a následně tkanin po tkaní. 

Vzorek nitě.

Vzorek a detail z vazby tkaniny.

Mikrosnímky kopřivového vlákna.

Hedvábné vlákno.    
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Průměr vláken vzorku je 0,012–0,036 mm. Vzhledem k obtížnosti barvení celulózových vláken 
bylo růžové zbarvení tkaniny součástí povrchové úpravy tkaniny – klížením nebo voskováním, 
neboť tato úprava neproniká do středu nitě, kde vlákna zůstala nezabarvena.  

8. Podšívka karmínové barvy

    Tenká hedvábná tkanina plátnové vazby, vybarvená karmínově červeně.

    Dostava tkaniny: 85 osnovních nití na 1 cm a 43 útkových nití na 1cm.  

Mikroskopie vláken

Hedvábné vlákno podšívky je průměru 0,006–0,014 mm. Deformace v délce vláken jsou způ-
sobeny hustým zatkáním do tkaniny. 

9. Šicí nit podšívky

    Vzorek 2 cm skané nitě zákrutu S. Nit růžové barvy je barevně degradována do žluta, 

    vlákno destruováno vlivem přímého kontaktu nitě s kovovou výšivkou.

    Materiálem nitě je odklížené hedvábí o průměru 0,006–0,014 mm.

                    

                       

Hedvábné vlákno osnovy a útku.

Vzorek tkaniny.
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10. Stehovací nit pro záložku obloučků (z rubu)

      Vzorek 5 cm tenké skané nitě, skané ze dvou pramenů zákrutem S.

      Materiálem je jemný len, průměr vláken 0,008–0,026 mm.

 

Vzorek hedvábné nitě a detail v místě poškození.

Mikroskopický snímek vlákna nitě – hedvábí.
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Závěr
Srovnávací tabulka pro mikroskopii vláken

Vlákno

Geometrické 
rozměry

Charakteristické 
znaky

Grafické znázornění Mikrofotografie

LEN

Elementární vlákno,

průměrná délka     
25–30 mm,

průměr vlákna      
15–18  µm.

Válcovitý vzhled,

středem tenký 
rovnoměrný lumen,

příčná kolénka.   

KOPŘIVA

Elementární vlákno,

průměrná délka   
4–55 mm,

průměr vlákna    
20–70  µm.

Podélně 

nepravidelně 
rozšířené,

středem 
nerovnoměrný 

lumen se zrnitými 
zbytky,

příčná kolénka.   

HEDVÁBÍ

Šířka 12–19 µm,

hladký povrch,

dvojvlákno 
propojeno 

hedvábným klihem.

Všechny textilní materiály a jejich technologické zpracování odpovídají době vzniku pokrývky 
a byly stejným způsobem zpracovávány i v dřívějším období. Stejně tak byly na drahé předměty 
v dané době ve výšivce nejčastěji užívány drahé kovy a karmínové vybarvení sametu a podšívky 
pokrývky.

Zpracovala: Ing. Alena Samohýlová, červen 2018
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PŘÍPADOVÁ STUDIE
Tapiserie Groteska s tanečníky

Majitel: Národní památkový ústav, státní zámek Náměšť nad Oslavou

Inv. č.: NY 5. 

Návrh: Jean-Baptiste Monnoyet, 90. léta 17. století

Vyrobeno: Beaurais Tapestry Factory, Francie, 1700– 1720

Rozměr: Výška 330 cm, šířka 460 cm

Cíl průzkumu: Základní identifikace použitých materiálů, potvrzení lokalizace  
 druhotných zásahů.

Odběr vzorků: Odběr vzorků přízí byl proveden 16. 3. 2018 z rubové strany tapiserie  
 v době, kdy na tapiserii již probíhaly restaurátorské práce.  
 Vzorky přízí byly ustřiženy z volných konců nití tam, kde nedoznaly  
 poškození světlem.
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1. Osnova

Dostava tapiserie v osnovních nitích je 8 cm, což je typ velice jemné tapiserie. Vzorek původní 
osnovní nitě (délky 3 mm) byl odebrán v rubu, v místě záložky rozstřižené tapiserie. Osnovní nit 
je kroucena ze čtyř přástů pevným zákrutem S. Při restaurování byly použity nitě tenčí a bělejší.

Mikroskopie vláken

Vzorek osnovní nitě původní a nové.

Nebarvené vlákno s výraznou kutikulou – vlna.

Rozvolněný vzorek původní osnovní nitě.

Směs vláken – vlna, hedvábí.
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2. Barevné motivy květin

Vzorek z květin v horním lemu: směs přízí bílé, růžové, okrové, červené, vínové. 
Vzorek 1a nové: předpokládáme použití nití při posledním restaurování. 
Vzorek Květ a: vzorek pravděpodobně původních přízí.

Mikroskopie vláken

Růžové a červené hedvábí dobře probarvené, hladké, odklížené.

Sytě červená vlna je jemná, vlákno bez meduly, kutikula s výraznými dlaždicovitými šupinami, 
skrze něž je i pozorovatelný kortex vlákna. 

Vzorek 1a nové.

Snímek červených vláken ze vzorku Květiny – hedvábí. 

Detail květinového motivu z bordury tapiserie.

Vzorek Květ a – pravděpodobně původní příze.

Vlákna ze vzorku Květ a – červená a zelená vlna.

Vzorek 1 z květin.
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3. Papoušek

Základní barva těla papouška je v líci šedá, v rubu ostře khaki zelená.

Vlněná příze je v odebraných vzorcích rozvol-
něna, přesto je prokazatelně spřádána zákru-
tem S.

Hedvábná příze je tenká, volně kroucená ze 
dvou pramenů a následně ještě ze čtyř těchto 
přízí kroucena nit s lehkým zákrutem S – 2s4S.

Mikroskopie vláken

Detail v líci.

Vzorek odebraných přízí z rubové strany.

Rub, místo odběru vzorku.

Vlákna khaki příze – vlna. Poškozená kutikula vlákna. Tmavě zelená příze – vlna, v pozadí 
vlákno hedvábí.



~ 159 ~

4. Základní barva půdy tapiserie

Odběr vzorku byl proveden v rubu, v místě rozstřižení tapiserie. Okrová barva půdy tapiserie 
v líci byla původně sytě žlutooranžová, tak jak vychází na úvodní fotografii nafocené přímo na 
zámku Náměšť nad Oslavou při umělém osvětlení. Rozdíl v barevnosti je patrný i výše u detailu 
papouška.

Mikroskopie vláken

Vlákna z tenkých zmnožených nití – hedvábí.

Směs žlutých vláken různé tloušťky – vlna, hedvábí.

Vzorek přízí z pozadí motivů.

Vlákna žlutě vybarvená – jemné vlny.

Vlákno vlny s jemnou dlaždicovou kutikulou.

Vzorek vláken základní barvy pozadí, odebraný v rubu.
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5. Slon

Odebrány vzorky konců nití jednobarevných sdružených a dvoubarevných mírně stáčených.  
Vzhledem k silné degradaci hnědých až černých nití nelze určit, zda byl odebrán i vzorek pů-
vodní černé barvy.

Mikroskopie vláken

Nová vetkaná příze byla i fyzikální zkouškou hořením přesvědčivě prokázána jako hedvábná, 
přestože tomu neodpovídají konce vlákna. Jejich odlišnost od klasicky tříštivých konců hedvábí 
může být způsobena použitými chemikáliemi při barvení.

Detail motivu slona z líce. Vzorek přízí odebraných z rubu motivu slona.

Rovná, tenká, barvená vlákna  
– hedvábí.

Tmavá vlákna z nové příze  
– hedvábí.

Vlákna hedvábí s nerovnostmi po 
délce vlákna, způsobenými sericinem 
hedvábí.

Netradiční konce hedvábného 
vlákna.

Charakteristické zlomy degradova-
ného tmavě vybarveného hedvábí.
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6. Černá příze

Vzorek černé byl odebrán z rubu, ze záložky po rozstřihu při restaurování. 

Mikroskopie vláken

Přestože hedvábí z nové příze vykazuje značné nerovnosti v délce, fyzikální zkouška hořením 
jednoznačně pravé hedvábí prokazuje.

Vlákna původní černé se silně poškozenou kutikulou 
vlákna – vlna.

Vlákna z nové příze – hedvábí.

Chomáček z původní černé příze s novou celistvou nití.

Poškozená vlákna původní černé, zlomy – vlna.

Na černo vybarvené hedvábí.
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7. Šicí nit

Vzorek šicí nitě byl odebrán z rozvolněného šlicu tapiserie.

V původní tapiserii byly šlicy sešívány vlněnou nebo hedvábnou nití. Prokázáním bavlny šicí nitě 
ukazuje na její dodatečné použití při opravách.

Průzkum degradace materiálu,  
poškození a restaurátorských zásahů
Tapiserie doznala od posledního restaurátorského zásahu několik změn a poškození:

- rozvolnění a poškození sešitých šliců, šitých v rozhraní dvou barev ve směru osnovy a pů-
vodně šitých hedvábím, zatímco při opravě byla prokázána bavlna, materiál rychle degradující 
vedle materiálu živočišného - vlny a hedvábí.

- samovolná ztráta a pozvolná přirozená degradace nebarveného přírodního hedvábí, která 
způsobuje tímto vypadnutí útkové příze a obnažení osnovních nití.

Vzorek šicí nitě. Vlákna z šicí nitě – bavlna. Vlákna z šicí nitě – bavlna.
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- koroze černě vybarvených vlněných a hedvábných útkových nití, která je způsobena nutností 
využit železných iontů pro barvení přírodninami, obsahujícími taninové extrakty, k dosažení 
tmavého až černého vybarvení.

- změny barevnosti nově vkládaných (hedvábných) nití, ke kterým došlo buď vlivem špatné 
světlostálosti nově vybarvené příze nebo přímo vkládané příze s pouze přibližnou barevností 
k té původní.

Již vizuálním ohledáním je patrné, že tapiserie byla v minulosti svisle, tedy přes osnovu, pře-
střižena a pravděpodobně přizpůsobena na zavěšení do menšího prostoru. Toto střižení bylo 
následně zase spojeno. Restaurátorský zásah byl proveden technikou tkaní ve stejné dostavě 
osnov hedvábnými nitěmi a ve kvalitním provedení. Přesto nebylo pro opravu dosaženo vhod-
ného obarvení vkládané příze. Možná některé dokonale obarvené opravy doznaly světelné de-
gradace, a tak jsou na tapiserii velice dobře identifikovatelné.

Detail z motivu slona v líci. Detail původního vytkání a části po restaurování.
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Restaurování rozstřihu v líci. Restaurování vytkáním do nově natažených osnovních 
nití z rubu.
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Změna barevnosti vyblednutím

Pro vytkání motivu mramorové desky bylo použito pěti odstínů červeně vybarvené útkové pří-
ze a stínování bylo provedeno technikou tkaní klínkováním (vlčí zuby). Pouze odhadem,  bez 
analýzy, lze ze světlostálostí červených přírodních barviv předpokládat, že růžové vybarvení 
bylo provedeno brazilskými růžovými dřevy s nízkou světlostálostí, na ostře červenou  mořenou 
barvířskou a na vínovou košenilou.  

Zpracovala: Ing. Alena Samohýlová, květen 2018

Motiv mramorové desky v líci po vyblednutí,  
i s pozorovatelnými ztrátami degradované útkové nitě.

Mramorová deska z rubu. Růžová zcela vyšisovala, 
vínová zčernala.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE
Tapiserie Telemachos se loučí s Minervou

Předmět: Národní památkový ústav, státní zámek Jindřichův Hradec

Inv. č.:  JH 6053 (349/4)

Původ:  Brusel, 18. století

Karton:  Jan van Orley, tkadlec Albert Auwercx

Materiál:  Vlna, hedvábí

Technika:  Ruční tkaní

Rozměr:  Výška 335 cm, šířka 300 cm 

Dostava:   Osm osnovních nití na 1 cm                            
(U tkaných tapiseriích počítáme pouze jeden z údajů o dostavě, a to počet osnov-
ních nití na 1 cm šíře. Dostava v osnově udává jemnost tkaného gobelínu. Druhou 
část údaje o dostavě – počet útků na 1 cm, neuvádíme, protože jeho hodnota má 
veliký rozsah vzhledem k různorodé tloušťce užitých nití.)                                                                                  
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Kolekce pěti tapiserií, tedy neúplná série v původní podobě osmikusová, přibyla do jindřicho-
hradeckých sbírek v roce 1989 převodem ze zámku Náměšť nad Oslavou, kam byla přesunuta 
po druhé světové válce z původně černínského zámku Krásný Dvůr. Tento soubor tapiserií byl 
vytvořen podle kdysi velmi populárního stejnojmenného románu napsaného Françoisem de 
Fénelonem, vychovatelem vévody burgundského – vnuka francouzského krále Ludvíka XIV. Na 
pozadí příběhů starověkého hrdiny Odysseova syna Telemacha, volně navazujících na Homé-
rovu Odysseu, vštěpuje autor svému žákovi, budoucímu králi, obecné morální zásady a přede-
vším nutnost demokratického a humánního způsobu vlády. První francouzské vydání knihy roku 
1699 bylo ještě před dokončením zabaveno, neboť v jejím obsahu byla obecně vnímána kritika 
vlády Ludvíka XIV. a okázalého způsobu života francouzského královského dvora. Fénelon upadl 
u dvora v nemilost a prožil zbytek svého života internován v severofrancouzské diecézi Cam-
brai. U králových nepřátel v Anglii a Nizozemsku vzbudilo však dílo tak velký zájem, že zde bylo 
již v roce 1699 rozebráno na dvacet vydání. Pro své nadčasové etické hodnoty se Fénelonova 
kniha stala během 18. století jedním z pilířů pedagogické literatury a nebyla opomíjena ani ve 
století následujícím. Na sklonku 18. století máme zajímavý příklad o jejím pronikání mezi širší 
společenské vrstvy také z českého prostředí, neboť se Příběhy Telemachovy staly vedle Komen-
ského díla Orbis pictus a základů katechismu předlohou pro vyučovací tabule ve škole ve Zlaté 
Koruně. Poutavý děj knihy inspiroval dramatickými zápletkami velmi krátce po svém vzniku 
roku 1699 také tvůrce tapiserií. Ty začaly vznikat velmi krátce poté, kdy byla kniha ilegálně 
vydána roku 1699 ve Francii a souběžně také oficiálně v Nizozemsku a Anglii. Ve Francii byl 
román vydán legálně až v roce 1717, po smrti Ludvíka XIV.

Autorem předloh pro příběhy převedené do vlny a hedvábí byl jeden z nejvýznamnějších brusel-
ských kartonářů  té doby, Jan van Orley. Z roku 1724 je zaznamenána smlouva o utkání tapiserií 
s námětem Příběhů Telemachových mezi ním a prestižní bruselskou tkalcovskou dílnou Ley-
niers–Reydams. Mezi léty 1724 až 1739 zde bylo vytvořeno sedm sérií pro zákazníky v Anglii, 
Francii, Rakousku a Portugalsku. Do dnešní doby se dochovaly kompletní série v Lucembursku, 
Lutychu, Vídni (tkané 1729 až 1745), Klosterneuburgu, Madridu a Brooklynu.

Kartony byly však reprodukovány i v dalších bruselských dílnách, například v dílně neméně kva-
litního tkalce Alberta Auwercxe, z níž pochází téměř totožná tapiserie (včetně bordury), jako je 
v Jindřichově Hradci, dnes uložená v soukromé sbírce ve Francii.

Zcela první sérii Příběhů Telemachových vytvořil tkadlec  Jodocus de Vos roku 1712 pro knížete 
Adama Františka Schwarzenberga. Z této série se dochovalo na zámku Hluboká nad Vltavou pět 
kusů, z nichž některé jsou téměř identické s tapiseriemi v Jindřichově Hradci. 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Cichrová

Cíl průzkumu: Základní identifikace použitých materiálů, potvrzení lokalizace druhotných zásahů.

Odběr vzorků: Pro materiálovou analýzu je nezbytný odběr vzorků. Pro mikroskopii je třeba 
odběr minimálního množství textilního materiálu, a ten byl odebrán z rubové strany z volných 
koncových nití tak, že nedošlo k poškození tapisérie v  líci, ani ke ztrátě jediného útkového 
vazného bodu v líci. I pod podšívkou byly vždy konce nití silně znečištěny a vlněná příze rozvol-
něna. Odběrové místo je označeno číselným kódem.

Odběry vzorků hedvábných přízí byly odebrány v různých tloušťkách, vždy silně stáčené zákru-
tem S, ze dvou pramenů. Odběry vzorků rozvolněných vlněných přízí, jsou volně zkrucovány ze 
dvou přástů zákrutem S. Odběry byly provedeny 16. 3. 2018.

Použité přístroje a vybavení:

Stereomikroskop Intraco s fotoaparátem Nicon Coolpix

Mikroskop Arsenal AF – 3T

USB 2.0 mikroskop DeLock

Lanametr Carl Zeiss Jena.
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1. Ostře khaki zelená vlákna  

Vzorek kroucené lesklé nitě zářivě zelených odstínů.

Vzorek tmavě zelené rozvolněné nitě. 

Mikroskopie vláken

Materiálem je vlna a hedvábí.

Odběrové místo z líce.

Odebrané nitě vzorku 1.

Vlákno s jedinou medulou vzorku  
– vlna.

Kutikula vlákna poškozena – vlna. Kutikula vlákna poškozena, šupinky 
neostré – vlna.

Místo odběru vzorku v rubu.

Mikroskopický vzhled ostře žlutozelených vláken  
– hedvábí.
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2. Zelená až hnědá, šedá

Vzorek vláken hnědé rozvolněné příze, dobře probarvené.

Vzorek vláken z tenké tmavě šedé nitě.

Mikroskopie vláken

3. Hnědá, žlutá, modrá

Místo odběru vzorku z rubu.

Místo odběru vzorků v rubu.

Vzorky hnědé a šedé příze.

Vzorky odebrané příze.

Nevýrazná kutikula vlákna – vlna. Kutikula s počínajícími trhlinami přes 
vlákno – vlna.

Hedvábí s podélnými nerovnostmi  
a zbytky sericinu.
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Mikroskopie vláken

Vlákna z tenkých žlutých přízí jsou hladká, tenká, bez výrazných znaků, shodně jako ze silné 
kroucené modré příze, pod mikroskopem jen lehce vybarvené – hedvábí.   

4. Hnědá, šedá, žlutá

Tenké žluté nitě, všechny se zákrutem S, jsou velice rozdílných tlouštěk.

Rozvolněné nitě vizuálně zelené příze jsou spíše hnědé až černé. Odběr vzorku zvolen v místě 
totálního vyšisování původní barvy v líci.

Mikroskopie vzorku

Vlněná vlákna tmavé barvy mají silně poškozenou kutikulu vlákna a odkrytý kortex, což je způ-
sobeno použitím železnatých iontů při barvení pro dosažení temného odstínu. Ionty železa jsou 
pak příčinou silné degradace vlákna.

Označení odběrového místa na rubu tapiserie. Vzorky odebrané příze.

Modře vybarvená vlna, šupiny kuti-
kuly poškozené.

Vlákna jsou tenká, hladká, s patrný-
mi trhlinami přes vlákna – hedvábí.

Výrazné dlaždicové šupiny vlny bez 
meduly.

Vlákna hnědá až černá, bez známek 
nádechu červené, jsou silná, avšak 
bez meduly – vlna.

Okrová a světle hnědá vlákna vlny  
s poškozenou kutikulou a pozorova-
telným kortexem.

Pod silně poškozenou kutikulou vlák-
na je patrný kortex, dužina vlákna 
– vlna.
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5. Šedá, modrá, bordó, hnědá

Kroucené hladké nitě šedé, původně asi světle modré, s modrým melírovým efektem. 

Rozvolněné tmavě hnědé příze, některé s červeným nádechem.

Mikroskopie vláken

Vybarvení modrou barvou nezpůsobuje na vlněném vlákně tak silnou degradaci jako na šedé až 
černé barvě vlny. Nerovnoměrnost vybarvení příze nebo rouna na modrou barvu je přirozená při 
barvení indigem kypovým způsobem.

Místo odběru vzorků v rubu. Vzorky odebrané příze.

Patrné vybarvení do rozdílné sytosti modré – vlna. Silně poškozená kutikula vlákna – vlna.
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6. Sytě a tmavě zelená, žlutá

Mikroskopie vláken

Místo odběru vzorků v rubu.

Silně poškozené vlákno v kutikule – vlna. 

Vlna v lomu.

Vzorky odebrané příze.

Šupiny vlákna zploštělé - vlna. 

Podélně hladké vlákno s mnoha příčnými zlomy – hedvábí.
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7. Sytě žlutá a okrová příze

  

Mikroskopie vláken

Motiv odběrového místa z líce.

Vzorky odebrané příze.

Odběrové místo v rubu tapisérie.

Poškození povrchové kutikuly vlákna 
se šupinami – vlna. 

Vlákno jemné vlny, silné bez středo-
vé meduly.

Poškozené vlákno se zákusem hmy-
zu – vlna.
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8. Žlutá, šedá, bordó

Vzorek rozvolněné nitě tenké a silné v bordó až hnědé barvě.     

Vzorek silně kroucené hladké nitě žluté, šedé (modré).

Mikroskopie vláken

Odběrové místo v rubu tapiserie.

Vlákno v délce poškozené drobnými puklinami  
a zvrásněním – hedvábí. 

Bordó vlněné vlákno.

Vzorky odebrané příze.

Na vlákně patrny dutinky do vlákna a příčné  
zlomy – hedvábí.
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9. Růžová, červená

Vzorek tenounké a silnější lesklé kroucené růžové nitě.                                                        

Vzorek silné bordó a červené příze.

Mikroskopie vláken                   

Motiv pro odběr vzorků v líci.

Vzorky vláken odebrané z rubu.

Vyznačení odběrového místa v rubu.

Sytě vybarvená vlněná vlákna. Silné vlákno s výraznou strukturou 
dlaždicových šupin – vlna.

Vlákna červeného hedvábí s ostrými 
zlomy a konci vlákna – hedvábí.
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10.  Červená

Vzorky rozvolněné příze od jasně červené po bordó.

Mikroskopie vláken

Na vlně s výraznou povrchovou kresbou kutikuly lze přesně určit dlaždicový charakter šupinek 
vlákna. Jedná se o velice jemnou podsadovou vlnu, ne však merinovou. 

Motiv s červenou barvou v líci.

Vzorky odebrané příze.

Odběrové místo vzorků v rubu.

Vlněné vlákno bez kutikuly s odkry-
tým kortexem.

Výrazná struktura povrchu vlákna  
– vlna.

Různé tloušťky vláken – vlna.
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11. Růžová

12. Bordura, oranžová

Bordura má v rubu zářivě oranžovou barvu, která z líci po vyšisování zcela chybí.

Motiv v místě odběru vzorku, rub tapiserie.

Vzorky vláken odebrané z rubu.

Vzorek kroucení růžové nitě. Mikrosnímek hedvábí, 
velice poškozeného.

Bordura z líce tapiserie.

Vzorky přízí odebraných ze záložky bordury.

Bordura z rubu tapiserie.
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Mikroskopie vlákna z oranžové příze

13. Osnova

Vzorek odebrán ze záložky bordury.

14. Modrá

Vzorky lesklých kroucených nití z oblohy tapiserie, zajímavé především výraznou a neobvyklou 
rozdílností v barvě oblohy: šedé v líci a modré v rubu.

Vlákna jemné vlny.

Detail oblohy, líc. Detail oblohy, rub.

Vzorek osnovní nitě, pevný, hladký,  
se zákrutem S – vlna.
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Mikroskopie vláken

15. Šicí nit

Světle hnědá příze byla použita pro přišití bordury. Vzhledem k tomu, že odebraný vzorek byl  
v současné podobě tapiserie nefunkční, lze předpokládat, že šicí nit je původní.

Materiál – len.

Vzorky odebraných přízí.

Hladká rovná vlákna – hedvábí. Hedvábná vlákna s deformacemi  
v délce.

Velice jemná vlákna s charakteristic-
kou strukturou kutikuly – vlna.

Odběrové místo v rubu tapiserie. Vzorky odebrané příze.
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Závěr materiálové analýzy
Při analýzách odebraných vzorků, byla zjištěna veliká pestrost různě silných nití, jak silně krou-
cených – hedvábných, tak rozvolněných – vlněných, což je i přirozené při jejich ručním zpraco-
vání. Všechny byly zkrucovány zákrutem S. Zatkávány byly hedvábné a vlněné příze sdruženě. 
Lze předpokládat, že velice tenké hedvábné nitě byly použity při opravě.

Základním materiálem tapiserie byla vlna a hedvábí. Nebyly nalezeny žádné další odlišné mate-
riálové druhy vláken. Tak jak byly vzorky v rubu odebrány, nelze určit, zda se vždy jednalo o ma-
teriál původní nebo byl do tapiserie při opravě přidaný, a to i z toho důvodu, že veškerý mate-
riál – vlna a hedvábí – jsou materiály jemné, podobného typu, z podsady rouna, dobře původně 
zpracované – vzhled kutikuly vlněného vlákna bez meduly. Podle vzhledu šupin kutikuly vlákna 
byla k utkání tapiserie pravděpodobně užita kvalitní vlna merinová, která má ovšem prstencovi-
té šupiny, nebo podsada vlny kašmírské, případně vlna anglická – leicesterská s výraznými dlaž-
dicovými šupinami a patřící mezi hrubší druhy vln. Ta také mohla být užita při opravě tapiserie.

Porovnávací tabulka

Vlna merinová

Merinová vlna je produktem 
merinových ovcí, tzv. španělských 
merinek, ušlechtilého chovu.  
Zdomácněly v Sasku pod jménem 
saská merinka. Byly přeneseny 
do Rakousko-Uherska a do 
císařských ovčinců v Haliči,  
z nichž byl vypěstován proslulý  
a vitální chov merinky 
„negrettské“.

Podsada: 

šířka 27–38  µm, pravá 
vlna bez pesíků.

Kutikula – prstencové 
šupiny s pilovitými okraji, 
medula chybí.

Vlna anglická – leicesterská

Kříženecká vlna

Vlna z kříženců ovce merinové 
s anglickým beranem 
leicesterským a jinými plemeny. 
Vlákna jsou pevná, velmi dlouhá.

Podsada: 

šířka  27–38 µm, někdy 
až 50 µm.

Vlna kašmírská – moiher

Angorská vlna je ze srsti kozy. 
Je hladká a hedvábně lesklá. Je 
tvrdší a pružnější než ovčí vlna, 
méně zkadeřená a jemností se 
vyrovná asi střední kříženecké 
vlně.

Podsada:  

šířka 13–26 µm, bez 
dřeně. Kutikula  – 
cylindrické šupiny, 
které do sebe krytinově 
zapadají, pilovité okraje.

Pesíky šířka  40–90 µm.  
Kortex je s četnými 
trhlinami.
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Průzkum předchozích restaurátorských zásahů
Restaurátorské zásahy byly patrné v rubu tapiserie, kde zvláště v oblasti oblohy byly druhotně 
zatahovány osnovní nitě a přes ně útkové ztráty dotkány klasickou metodou. 

Mimo staré kvalitní restaurátorské zásahy zde byly využity netradiční opravné zásahy zajišťující 
díry, jež narušovaly líc tapiserie. 

Použití části popruhové pásky na podložení. Použití silné damaškové čalounické tkaniny pro podlože-
ní a zajištění díry v tapiserii.

Detail z horní části tapiserie z rubu.

Neodborná zajišťující oprava.
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Barevnost tapiserie
Barvy tapiserie jsou silně světelně degradované. V líci tapiserie se po degradaci nevyskytuje 
žlutá barva, což zcela ovlivnilo výraznost motivů. Veškeré zelené listoví je v líci modré, vymizela 
oranžová barva z bordury, a to zcela ovlivnilo celou barevnost tapiserie. Pro tkaní byla vlněná 
příze vybarvena na syté odstíny, hedvábí bylo všechno vybarveno na světlejší odstíny. Nevysvět-
litelné je zde ztmavnutí (zešednutí) oblohy v líci, která v rubu zůstala původně jasně modrá. 

Zpracovala: Ing. Alena Samohýlová, duben 2018
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PŘÍPADOVÁ STUDIE
Tkané špalíry se vzorem ptáků, hroznů a rozvilin se 
zatkávaným vzorem flamé (krokví), podobným výšivce

Předmět: Soubor sedmi kusů tkaných nástěnných textilií – špalírů.1

Majitel: Národní památkový ústav, Státní zámek Velké Losiny.

Inventární číslo: VL 1911, VL 1913, VL 1915, VL 1916, VL 1918, VL 1919, VL 1920.

Současná lokace: Státní zámek Velké Losiny, interiér pokoje 2. patra tzv. Vysokého  
 zámku, špalíry pokrývají všechny stěny pokoje. Součást kmenového  
 – původního – mobiliárního fondu zámku Velké Losiny.2 
 
Provenience, autor, datace: Interiérová tkanina s náročným, technicky neobvyklým způsobem  
 ručního tkaní dosud nezjištěné provenience, 17. století.

Popis:  Každý kus ze souboru losinských nástěnných textilií (kompletní  
 i rozstřižený) sestává z hlavní části (hlavního pole) se vzorem  
 členěným do svislých pruhů a z horního a dolního našitého  
 lemu se vzorem ve vodorovných pruzích. V hlavním poli se  
 v neměnném pořadí  opakují pruhy vyplněné vzorem s rozvilinami,  
 vzorem s ptáky a hrozny a s flamé (s krokvemi). Na levém  
 i pravém kraji hlavní části je vždy jednoduchá zatkávka s úzkými  
 proužky ve směru útku. Našité vodorovné lemy jsou uprostřed  
 vyzdobeny užším pruhem s flamé (s krokvemi). Nad ním a pod  
 ním je pruh s rozvilinami a při krajích úzké proužky.3 

1 LUKÁŠOVÁ, Eva, OTAVSKÁ, Vendulka. Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů. Praha, NPÚ, 2016.
2 Dokumentace NPÚ.
3 OTAVSKÁ, V. Zpráva o čištění a průzkumu jednoho kusu (VL 1920) ze souboru nástěnných textilií s ptáky, rozvilinami  

a flamé ze SZ Velké Losiny, 2018.
 OTAVSKÁ, V. Zpráva o přechodné úpravě k instalaci jednoho kusu (VL 1920) ze souboru nástěnných textilií s ptáky, rozvilinami  

a flamé ze SZ Velké Losiny, 2018. 

úvodní foto celek?

Interiérové textilie (špalíry) se vzorem ptáků, hroznů, rozvilin a flamé, detail vzorů, SZ Velké Losiny. Foto NPÚ ÚPS 
Kroměříž.
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Materiál: Osnova – len, útek – vlna, hedvábí, len; tři kompletní,  
 nerozstřižené kusy jsou v krajích podšity pruhy z hrubého  
 plátna. 

Technika:  Základní tkanina celé textilie je ve vazbě plátnové  
 a je zdobena vzorem vytvořeným dvěma rozdílnými způsoby:  
 1/ v pruzích s rozvilinami a v pruzích s ptáky a hrozny je  
 vzor vytvořen přidaným lancé útkem/útky. Barvy: červená  
 (vlna), zelená (vlna), světle žlutá (hedvábí), bílá (hedvábí).  
 2/ v pruzích s flamé (krokvemi) je vzor vytvořen barevnými  
 nitěmi, které jsou postupně zatkávány plátnem základní  
 tkaniny. Tyto vzorující nitě zůstávají vždy nad osnovou (nejsou  
 vázány osnovou), na rubové straně textilie jsou uchyceny  
 spodním „technickým“ útkem. Barvy: řada mnoha odstínů  
 několika barev (vlna) a bílé hedvábí. Pořadí barevných odstínů  
 je u všech pruhů s flamé (krokvemi) stejné.4

Rozměry:  Původně pět kusů výšky cca 300 cm, šířky od 452 do 459 cm;  
 nyní tři kompletní kusy: cca 300 x 452 cm, cca 300 x 458 cm,  
 cca 300 x 459 cm; dva další kusy byly druhotně rozděleny na  
 vždy dvě nestejné části.

Cíl analýzy:  Určení materiálového složení a určení pigmentů jako podkladů  
 pro konzervaci a restaurování a pro možné závěry ohledně  
 provenience a datace.

Zadavatel analýzy: Pro Národní památkový ústav (kurátorky Eva Lukášová a Lenka  
 Vaňková) zadávala restaurátorka Vendulka Otavská, ak. mal.

Analýza:

Určení pigmentů – v roce 2016 byly odebrány a k rozboru barviv odeslány vzorky osnovních  
i útkových nití z kusu VL 1920, který se jevil jako nejlépe zachovaný (13 vzorků; Institut royal 
du Patrimoine artistique v Bruselu; provedla Ina Vanden Berghe; www.kikirpa). Místa odběru 
byla na textilii (na reversu) označena čísly vzorků a zdokumentována; každý odebraný vzorek 
byl rozdělen na poloviny, odeslána byla jedna polovina z každého odebraného vzorku. U jedno-
ho ze vzorků (vzorek č. 6, červený vlněný lancé útek, pruh s ptáky a hrozny) byly výsledky ana-
lýzy sporné. Nový vzorek (pocházející z téže komponenty, jako byl vzorek č. 6 z již provedených 
rozborů, tentokrát ale odebraný z jiné části objektu – nevybledlý) byl proto v roce 2017 zaslán 
k opakovanému rozboru pigmentů (opět Institut royal du Patrimoine artistique v Bruselu).

Určení materiálového složení – základní určení bylo provedeno přímo v restaurátorské dílně. 

V roce 2017 bylo šest vzorků rostlinného i živočišného materiálu (z odběru provedeného 2016) 
předáno k upřesňujícímu rozboru do Chemicko-technologické laboratoře NG v Praze (vedoucí 
Ing. Radka Šefců, Klášter Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1, 110 00). Vzhledem k nejas-
nému výsledku rozboru u materiálu rostlinného původu byla zadána jeho další analýza, a sice 
na pracovišti Technické univerzity v Liberci (Fakulta textilní, katedra materiálového inženýrství, 
Ing. Blanka Tomková PhD., Studentská 140/2, 461 17 Liberec 1).

4 tamtéž 
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Použité postupy: 
Národní Galerie Praha, Chemicko-technologická laboratoř 5

- posouzení morfologických znaků vláken na polarizačním mikroskopu, zhotovení mikrofotografií

- mikrochemický test na identifikaci vláken floroglucinolem, který vybarvuje lignin – Wiesne-
rova reakce

-  posouzení a dokumentace morfologických znaků a prvková analýza vláken na elektronkovém 
mikroskopu s mikroanalyzátorem.

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, katedra materiálového inženýrství6

-  SEM analýza struktury vlákenných vzorků ve směru osnovy i útků

-  mikrofotografie vláken – SEM + optický mikroskop – příčných řezů vzorků

(použití Wiesnerova testu na prokázání množství ligninu nebylo zvoleno vzhledem ke stáří  
a degradaci vláken vedoucích ke změnám v podílech celulózy, ligninu, pectinu, vlhkosti a dal-
ších složek na celkové struktuře vlákna).

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium / Institut royal du Patrimoine artistique, Brusel7

- HPLC-DAD - High Performance Liquid Chromatography – chromatografická analýza organic-
kých sloučenin barviv.

Výsledky
Při první analýze zaměřené na určení materiálového složení v Chemicko-technologické labo-
ratoři NG bylo zjištěno užití živočišných i rostlinných vláken. Z živočišných bylo identifikováno 
hedvábí a vlna. Další analýza, tentokrát na katedře materiálového inženýrství TU v Liberci, po-
tvrdila lněné vlákno.

Při analýze pigmentů byla identifikována vlákna (nitě) bez použití pigmentů, jež získala sou-
časnou barevnost pouhou degradací stářím a vlákna (nitě) barvená. Všechny identifikované 
pigmenty z rozsáhlé barevné škály použité na špalírech z Velkých Losin, s výjimkou jediného 
vzorku, kde byl výsledek bez definitivního závěru uskutečněné analýzy, jsou historické pigmen-
ty používané po staletí v široké geografické oblasti. Vzorek bez definitivního závěru - vzorek 
červené vlny č. 6 – má podobu chemických prvků získávaných z mořeny barvířské, které nebylo 
možno spolehlivě určit jako přírodní či připravené synteticky, tj. technikou známou od roku 
1869. Syntetická výroba se rozšířila až v  70. letech 19. století, tedy v  období krátce před-
cházejícímu zachycení historických špalírů v památných prostorách na zámku Velké Losiny, ve 
kterých majitelé sídla vystavili nejstarší movité památky se zámkem spojené. Použití dalšího  
z identifikovaných barviv – z kreveně obecné – kampešky, pocházející z Mexika, se stalo hoj-
ně rozšířené v kombinaci s jinými v analýze identifikovanými pigmenty v evropském prostředí  
v období 17. a 18. století.

5 ŠEFCŮ, Radka. Laboratorní zpráva č. 17/134 – Nástěnná textilie (Velké Losiny), Národní galerie v Praze, Chemicko-technologická 
laboratoř, 2018.

6 TOMKOVÁ, Blanka. Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, katedra materiálového inženýrství, výsledek analýzy  
(příloha v OTAVSKÁ, V. Zpráva o čištění a průzkumu jednoho kusu (VL 1920) ze souboru nástěnných textilií…), 2018.

7 VANDEN Berghe, Ina. Analysis Report – Wallhangings Velké Losiny Castle, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel  
/ Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, 2017.
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Interiérové textilie (špalíry) v tomtéž interiéru 2. patra tzv. Vysokého zámku, Velké Losiny.  Historické foto z přelomu 
19. a 20. stol., archiv NPU GnŘ.

Interiérové textilie (špalíry) se vzorem ptáků, hroznů, rozvilin a flamé. Dochováno v prostorách 2. patra tzv. Vysoké-
ho zámku, které od 40. let 20. stol. slouží jako zámecký depozitář SZ Velké Losiny. Foto J. Slavíček.
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Revers textilie s původní barevností, v dolní části našitý 
vodorovný lem.

Revers textilie – flamé se zachovanou původní  
barevností.

Textilie se vzorem ptáků, hroznů a rozvilin, vpravo část 
zatkávaného flamé.

Přední strana textilie – flamé.

Interiérové textilie (špalíry) se vzorem ptáků, hroznů, rozvilin a flamé, detaily, SZ Velké Losiny. Foto V. Otavská.
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Partie reversu textilie s označením jednoho z míst odebrání vzorku, SZ Velké Losiny. Foto V. Otavská.
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Interiérové textilie (špalíry) se vzorem ptáků, hroznů, rozvilin a flamé. Detail ptáka s hroznem,  
detail mnohobarevného flamé. SZ Velké Losiny, foto V. Otavská
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PŘÍPADOVÁ STUDIE
Lakovaná komoda signovaná „L. De Laitre“

Název předmětu: Lakovaná komoda

Vlastník: Národní památkový ústav ČR

Současná lokace: SZ Velké Losiny

Inv. číslo: VL 811

Rozměry: Šířka přední 118/ šířka zadní 130 cm x výška 85 cm x hloubka 64 cm 

Provenience: Francie

Autor: Louis de Laitre

Datace: Mezi léty 1738–1750 

Zadavatel průzkumu: NPÚ, ú. p. s. Kroměříž, Sněmovní náměstí 1, 767 01

Autor průzkumů: Mgr. Martin Hložek (Technické Muzeum Brno), Mgr. Zdeněk Moravec  
 (Masarykova univerzita Brno), Bc. Zdeněk Holý DiS. 

Cíle průzkumu: Materiálová analýza předmětu, průzkum konstrukce,  
 analýza lakové vrstvy.

Metodika průzkumu:  - nedestruktivní vizuální průzkum konstrukce a povrchové úpravy  
  ve viditelném světle a UV světle (vlnová délka 365 nm) 
 - mikroskopická stratigrafie lakové vrstvy
 - analýza lakové vrstvy atomovou emisní a FTIR spektroskopií
 - analýza prvkového složení zdobného kování XRF spektrometrií.



~ 210 ~

Použitá  a související literatura:

COMTE, François De Salverte. Les Ébenistes du XVIIIe siècle. Éditeur G. Vanoest,  
Paris et Bruxelle, 1927. 

KJELLBERG, Pierre. Mobilier français du XVIIIe siècle. 2002. 

KOLEKTIV autorů. Výkladový slovník restaurování. GRADA, Praha, 2004. 

RIVERS, Shayne, UMNEY, Nick. Conservation of Furniture. Butterworth-Heinemann,  
Oxford, 2003.

WEBB, Mariane. Lacquer: Technology and Conservation. Butterworth – Heinemann, 2000. 

1. Určení dřevin – makroskopická identifikace
U komody bylo provedeno orientační určení druhu použitých dřevin v konstrukci předmětu. Cí-
lem nebyla přesná identifikace dřevin, ale odlišení jednotlivých druhů a jejich použití na před-
mětu. Lze konstatovat, že všechny uvedené dřeviny mají dobře identifikovatelné charakteris-
tické znaky a lze je s vysokou pravděpodobností určit i podle makroskopických znaků. 

Optickým průzkumem bylo zjištěno použití několika druhů dřevin ve formě masivního dřeva 
nebo dýhy.

Jehličnaté dřevo (pravděpodobně jedle) bylo použito pro konstrukci obou bočnic komody, čel 
zásuvek, zadní vlys dna komody a vnitřních horizontálních ploch mezi zásuvkami.

Měkké listnaté dřevo (pravděpodobně lípa) bylo použito na masivní hranoly obou předních 
noh a malé svislé dělicí příčky mezi horními zásuvkami.

Na fotografii pravého předního nároží je patrná signatura s textem: „L. DE LAITRE“. Jde o jméno francouzského umě-
leckého truhláře („ébeniste“) žijícího v Paříži pravděpodobně mezi léty 1715–1755.
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Dubové dřevo bylo použito na půdu komody (rám i s výplněmi), záda komody (rám i s výplně-
mi) a také na dno komody.

Ořechové dřevo je použito na korpusy všech zásuvek (dna, bočnice i záda) a ve formě dýhy 
také na vnitřní plochu čel zásuvek.
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Palisandr je ve formě dýh využit na horní viditelné hraně čel komody.

Jasanové dřevo se zde nachází jako nepůvodní pravá vodicí lišta spodní zásuvky.     

2. Průzkum kování 
Cílem průzkumu kování je zhodnocení současného stavu zdobného kování, dále stanovení prv-
kového složení základní slitiny, která je použita při zhotovení odlitků zdobného kování, a také 
zjištění, zda byl odlitek povrchově upraven pokovením jiným kovem (pravděpodobné bylo po-
užití zlata).

Vizuální průzkum
Na všech prvcích zdobného kování je zjištěno poškození. U odlitků je patrné poměrně hrubé 
zpracování a nedokonalé cizelování po lití (zbytky slévárenského písku a přetoky), nejvíce je to 
patrno na masivních odlitcích na nohách. Jsou také zjevné drobné chybějící části ornamentální 
litiny a několik prasklin odlitků způsobených patrně pnutím kovu. 

Při vizuálním průzkumu nebyly nalezeny stopy zlacení.

 Ruční rentgenfluorescenční spektrometrie 
Průzkum prvkového složení slitiny použité na ozdobné kování byl proveden metodou XRF spek-
trometrie. Analýza byla provedena Mgr. Hložkem na pracovišti TM Brno 29. 10. 2013 pomocí 
ručního XRF spektrometru Delta.

Výsledky měření

Spodní kování levé přední nohy 

- lícová plocha – koncentrace zjištěných hlavních prvků: Fe 0,84 %, Ni 0,14 %, Cu 77,74 %, Zn 
17,64 %, Sn 1,16 %, Pb 2,47 %

- rubová plocha – prakticky totožné výsledky.
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Klíčový štítek spodní zásuvky

- lícová plocha – koncentrace zjištěných hlavních prvků: Fe 0,78 %, Ni 0,14 %, Cu 75,05 %, Zn 
20,94 %, Sn 0,83 %, Pb 2,27 %

- rubová plocha – prakticky totožné výsledky.

Výsledky jasně potvrzují, že je kování zhotoveno z mosazi, tedy slitiny zejména mědi a zinku 
s vyšším zastoupením zinku. Vyšší koncentrace zinku činí směs tvrdší a křehčí. Křehkost slitiny 
mohla být také důvodem vzniku trhlin a prasknutí odlitků, například následkem prudkých tep-
lotních změn. 

Analýza kování také potvrdila absenci zlacení mosazi, lze tedy předpokládat, že tyto odlitky 
nebyly nikdy povrchově pozlaceny.

Spodní kování levé přední nohy.

Klíčový štítek spodní zásuvky.
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3. Průzkum lakové vrstvy
Vizuální průzkum v přirozeném bílém světle a průzkum UV fluorescence

Vizuální průzkum v přirozeném bílém světle odhalil zejména výrazné stopy technologie nánosu 
povrchové úpravy pomocí štětce. Dále je patrná struktura dřevní hmoty pod nátěrovou hmo-
tou, která se zvýraznila zejména kvůli sesychání dřevní hmoty. UV fluorescence výrazně odlišila 
zejména hlavní červeně lakované plochy a okrajové partie ploch, které byly druhotně převrst-
veny odlišným typem laku. Na pravém snímku je dobře patrna absence zelenavé fluorescence 
po chybějícím kování na spodním konci nožky. To potvrzuje teorii, že nátěrová hmota na obvodu 
ploch (se zelenavou fluorescencí) byla nanesena druhotně.
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Mikroskopická stratigrafie v přirozeném bílém světle a zeleném světle (525 nm)

Odběr vzorku pro mikroskopickou stratigrafii i pro chemickou analýzu byl proveden na pravém boku komody v místě 
poškození prasknutím konstrukce. Vzorek byl odebrán pomocí skalpelu, a to bez podkladového dřeva. 

Mikrofotografie příčného řezu lakovým souvrstvím. Ve spodní části snímku je patrna  mohutná vrstva podkladové 
hmoty, na ní pak souvrství barevného laku. Tenká světlá vrstva na povrchu je druhotný lak nanesený v okrajových 
partiích ploch (zvětšení 100x).
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Fotografie souvrství laku s podkladovou hmotou v zeleném světle (excitace 525 nm, zvětšení 100x).
   
Atomová emisní spektroskopie

Pro stanovení druhu červeného pigmentu v lakovém souvrství byla využita metoda atomové 
emisní spektroskopie ICP/AES, což je metoda velmi citlivá a vhodná pro anorganické materiály. 
Před analýzou bylo odhadováno na základě technologicko-historických znalostí, že červeným 
barvivem bude pravděpodobně tzv. vermilion neboli rumělka (také cinabarit), což bylo velmi 
často používané a oblíbené červené barvivo tvořené z oxidů rtuti. Již první měření však ukázala, 
že rtuť ve vzorku zcela jistě není a pokud ano, tak v koncentracích nižších než jednotky ppm. 
Naopak jako zcela dominantní byl zjištěn obsah olova. Oxidy olova se jako červené barvivo čas-
to také používaly, byly známy jako suřík. Suřík je pigment velmi světle červený až oranžový, ča-
sem dochází k jeho tmavnutí, protože se zvyšuje podíl hnědého PbO2 na úkor oxidu olovnatého. 
Je známo z chemické literatury, že se suříkem právě rumělka (vermilion) často falšovala, neboť 
olovnatý pigment byl několikanásobně levnější. Dalšími olovnatými barvami jsou pařížská a tzv. 
saturnová červeň, pro jejichž přípravu se vychází z uhličitanu nebo dusičnanu olovnatého, který 
se tepelným rozkladem přemění na suřík.

Infračervená spektroskopie 

Odebraný vzorek lakového souvrství byl analyzován pomocí FTIR spektrometrie. Infračervená 
FTIR spektra byla měřena na jednopaprskovém FTIR spektrometru Bruker Tensor 27. Odebraný 
vzorek byl rozdělen na dva menší díly, které byly následně měřeny ve formě tablet v KBr. Vý-
sledná spektra byla zpracována a vyhodnocena pomocí programu OPUS 6.5.

Jelikož souvrství laku bylo velmi subtilní, přístroj je změřil jako jednu vrstvu. Došlo také k ana-
lýze podkladní vrstvy pod lakem, která obsahuje jistě směs sádry a bílkoviny, tedy nejspíše 
glutinový klih. Ten se používal tradičně jako pojidlo křídových či sádrových hmot. Analýza dále 
prokázala přítomnost šelaku a lněného oleje. 

Jak bylo již uvedeno výše, bylo celé lakové souvrství měřeno jako kompaktní hmota a složení 
jednotlivých vrstev může být odlišné. 
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Srovnání FTIR spektra vzorku z komody (šedá) a vzorku šelaku (fialová).

FTIR spektra odebraného vzorku. První graf zachytil zbytky dřevní hmoty, ve druhém je identifikován lněný olej, 
následuje šelak a poslední graf dokazuje přítomnost sádry.
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4. Shrnutí výsledků
Provedené průzkumy prokázaly, že komoda včetně lakové vrstvy byla zhotovena v  Evropě.  
I když zde použitá zdobná laková technika odkazuje na asijské předlohy, všechny identifikované 
materiály vychází z evropské řemeslné tradice.

Evropskou provenienci také dokazuje nalezená a dobře dochovaná signatura na levém horním 
nároží konstrukce. Jde pravděpodobně o jeden z mála signovaných nábytkových kusů na našem 
území.

Konstrukce předmětu je zhotovena z  běžných evropských dřevin, zejména dubu, jehličnaté 
dřeviny (smrk nebo jedle) a měkké listnaté dřeviny na nohách (pravděpodobně lípy).

Lakovou hmotu tvoří souvrství několika subtilních lakových vrstev, ty jsou probarveny červe-
ným pigmentem. Podkladní vrstvu tvoří pravděpodobně běžná sádrová podložka pojená gluti-
novým klihem. Přesné složení této hmoty však nebylo analyzováno a lze se tak tedy domnívat 
na základě znalosti používaných řemeslných postupů.  Na této vrstvě je nanesena samotná čer-
vená laková hmota. Analýzami byla potvrzena vysoká koncentrace olova v červeném pigmentu, 
nejde tedy o předpokládaný pigment na bázi rtuti, známý pod názvem vermilion. Jak prokázala 
stratigrafie odebraného vzorku, skládá se laková hmota z několika subtilních vrstev. Jejich přes-
né složení však nebylo zjištěno a nelze tedy vyloučit rozdílné složení těchto vrstev. Barevný 
pigment je pravděpodobně pojen lněným olejem. Ve výsledcích průzkumu dále figuruje šelak, 
jehož funkce v souvrství není jednoznačně určena. Může jít také o onu druhotnou vrstvu na 
povrchu okrajových částí lakovaných ploch.  

Při průzkumu lakované komody nebyly z různých důvodů vyčerpány všechny možnosti analýz 
a ne všechny otázky se podařilo jednoznačně zodpovědět. V budoucnu si tento jistě jedinečný 
předmět zaslouží hlubší a podrobnější průzkum.

Interiér konstrukce komody. Zcela netypicky jsou prostory pro jednotlivé zásuvky odděleny plnými dny.
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Detail malby z pravé části spodní zásuvky. Dobře patrná je jemná krakeláž červeného laku.
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2.1 Popis
Korpus: 

Nízká skříňka obdélníkového tvaru na krátkých soustružených nohách s  dvířky tabernáklu  
a deseti zásuvkami zdobenými chebskou reliéfní intarzií.

Korpus nástavce je zhotoven z jehličnatého dřeva o tloušťce desek 25 mm, v rozích spojených 
"na ozuby". Vnitřní rozdělení příček pro zásuvky dvířka je spojeno "na rybinu". Hrany na předku 
nástavce jsou zdobeny švartnou z plané višně. Předek, boky a horní plochu zdobí jednoduchá 
pásková intarzie s geometrickými vzory o síle švartny 1,5 až 2 mm. Na středová pole horní desky 
a boků je použitá lipová kořenice, která je ohraničena tenkou linkou z javoru. Čtvrtkruhy v rozích 
intarzované plochy tvoří tři kruhové výseče z tmavé švestky a světlého javoru. Vnitřní  světlejší 
páska z plané višně je naklížena pod zkoseným úhlem 45°. Celou plochu intarzie ohraničuje 
taktéž na koso naklížena švartna švestková, plocha tím působí členitěji. Na jednoduchou intarzii 
na přední ploše skříňky je použita taktéž švartna z lipové kořenice v rozích doplněna švestkou 
a ohraničena tenkou javorovou linkou.

Zásuvky s reliéfní výzdobou:

Reliéfy zásuvek a tabernáklu jsou orámovány tmavě mořenými lištami z  hrušňového dřeva 
jednoduché profilace. Je třeba předeslat že chebská reliéfní intarzie je velice náročná technika 
na přesné zpracování jak řemeslné, tak pochopitelně časové, ale i na citlivé použití vhodných 
druhů dřeva. Chebští mistři věnovali píli a cit detailnímu zpracování. Letitá praxe jim umožňovala 
vhodně použít a zkombinovat zdánlivě jednoduché materiály z domácích dřevin, jako je lípa, 
olše, dub, osika, javor, ořech, které upřednostňovali před dovozem ze zámoří. Citlivým mořením 
docílili zajímavých a kýžených odstínů, promořená švestka tmavým odstínem jim dala odstín 
palisandru, mořená černá hrušeň napodobovala ebenové dřevo. Jak uvádí Mgr. Ludvík Losos 
a Jochen Voigt, dřevo osiky nebo dubu napadeného houbou kustřebka (Chlorosplenium), 
které zabarvuje dřevo do zeleného odstínu, použili jako tmavé pozadí. Aby docílili celkového 
promoření, mořili až jednotlivé vyřezané dílky, které ponořili do mořidla na delší dobu a po 
vysušení je zpracovali v detailu. 

Reliéfy zásuvek a dvířka tabernáklu mají pozadí, z něhož postavičky vystupují ze světle přimořené 
lipové švartny tlusté 1,5 až 2 mm, zdobené puncováním nebo jen naznačenou bosáží, reliéf 
je vystouplý až 5 mm nad intarzovanou plochu. Úchytky zásuvek jsou soustružené z mořené 
tmavé švestky.

1
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Schéma rozmístění zásuvek.
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2.2 Popis intarzie a motivů
Plocha pozadí je rozdělena svisle naznačeným pasem, levá polovina zdobená bosáží, pravá 
polovina puncováním. Nakloněná rovina podlahy u všech zásuvek navozuje dojem perspektivy. 
Pozadí, do kterého jsou postavičky vloženy, je u všech zásuvek ze světle mořené lipové švartny.

Zásuvka č. 1
Postavička zleva: kabát - hloh
 kalhoty - nazelenalá osika
 kazajka pod kabátcem - kořenice lípy

Postavička zprava: světlá polovina kabátu - hrušeň
 tmavá polovina kabátu - mořená švestka
 klobouk a maska - mořená švestka
 řemeny a rukávce  - javor

hloh švestkalípa topol osika (chlorociborium)javorhrušeň

švestka javor

hrušeňhloh osika 
(chlorociborium)
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Detail levé ruky pravé figury, makrofotografie s proměřením hloubky reliéfu.

Snímek je pořízen digitálním mikroskopem VHX 5000 značky KEYENCE, který pracuje v oblasti viditelného světla. 
Snímek je zpracován ve 3D.
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Detail hlavy levé figury s maskou, makrofotografie s proměřením hloubky reliéfu.

Snímek je pořízen digitálním mikroskopem VHX 5000 značky KEYENCE, který pracuje v oblasti viditelného světla. 
Snímek je zpracován ve 3D.
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Zásuvka č. 2
Postavička zleva: světlá nohavice - javorové dřevo zdobené puncováním
 světlá polovina kabátu -  javor
 tmavá polovina kabátu - tmavá švestka
 tmavá nohavice - hrušeň

Postavička zprava: kabátec - hrušeň
 světlá nohavice kalhot - habr, hloh
 tmavá nohavice - bříza
 nohy - hrušeň
 řada knoflíků - tmavá švestka

bříza habr švestkalípajavorhrušeň

švestka bříza buk

hrušeňhrušeň javor
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Zásuvka č. 3
Postavička zleva: ruce, obličej - hrušeň
 vlasy - švestka
 kabátek - švestka
 klobouček - asi hloh
 nohavice pravá - švestka
 nohavice levá - javor
 horní část kalhot - hrušeň

Postavička zprava: obličej - hrušeň
 kabátek - javor
 šátek -  švestka
 suknice - kořenice břízy
 zelený živůtek - nazelenalá osika
 dřeváky - jilm

jilmhloh švestkalípa topol osika (chlorociborium)javorhrušeň

švestka hrušeň švestkajavor

lípa olše 
(chlorociborium)

bříza 
(kořenice)

javor
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Detail dýky mužské figury vpravo.            Detail roušky na hlavě ženské figury vlevo.

Detail rukávu pravé ruky levé ženské osoby, makrofotografie s proměřením hloubky reliéfu. Snímek je pořízen digitál-
ním mikroskopem VHX 5000 značky KEYENCE, který pracuje v oblasti viditelného světla. Snímek je zpracován ve 3D.
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Detail čapky mužské figury napravo, makrofotografie s proměřením hloubky reliéfu.

Snímek je pořízen digitálním mikroskopem VHX 5000 značky KEYENCE, který pracuje v oblasti viditelného světla. 
Snímek je zpracován ve 3D.
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Zásuvka č. 4
Dívčí postava vlevo: obličej - hloh, hrušeň
 tmavý kabátek - tmavá švestka
 horní část sukně - osika nebo topol
 spodní část sukně - hrušeň

Postava s loutnou vpravo: loutna - jilm nebo třešeň
 kabát - javorová kořenice
 kalhoty - zelená osika
 noha - javor

hloh švestkalípajavorhrušeň jilm topol osika 
(chlorociborium)

švestka javorjilm

hloh hrušeň

olše 
(chlorociborium)

olše 
(chlorociborium)

lípa
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Zásuvka č. 5
Postavička zleva: tmavý plášť - tmavá švestka
 klobouk s kšiltem - přimořená javorová kořenice
 přehoz přes rameno - osika
 meč - bříza

Postavička zprava: přehoz přes ramena - hloh
 rukáv - hrušeň 
 meč - jilm
 kalhoty - nazelenalá osika

olše 
(chlorociborium)

bříza hloh švestkalípa topol osika
(chlorosplenium)

javorhrušeň

švestka javor švestka

bříza hloh lípa hrušeň
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Detail levé nohy figury nalevo, makrofotografie s proměřením hloubky reliéfu.

Snímek je pořízen digitálním mikroskopem VHX 5000 značky KEYENCE, který pracuje v oblasti viditelného světla. 
Snímek je zpracován ve 3D.
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Detail pláštěnky  figury napravo, makrofotografie s proměřením hloubky reliéfu.

Snímek je pořízen digitálním mikroskopem VHX 5000 značky KEYENCE, který pracuje v oblasti viditelného světla. 
Snímek je zpracován ve 3D.
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Dvířka tabernáklu (č. 6)
Plocha dvířek je rozdělena slabou profilovou lištou ze světle přimořeného lipového dřeva 
na větší spodní a menší horní část. Postavičky ve spodní části znázorňují tři muzikanty, zleva 
dudáka, klarinetistu a hráče na loutnu, sedícího na podstavci. Pozadí tvoří přimořená lípa, svislé 
pruhy jsou vytvořené dlátem.

Muzikant zleva – dudák: dudy  -  hloh
 obličej  -  hloh
 kábátec  -  hrušeň
 suknice - hrušeň
 tmavá bota  -  švestka
 světlá bota  -  javor

Klarinetista: obličej  -  hloh nebo habr
 klobouk  - kořenice javoru
 kabátec  -  březová kořenice
 klarinet  -  černě mořená hrušeň

Loutnista: obličej a ruce - hloh, habr
 kabátec  -  kořenice lípy
 loutna  - osikové dřevo
 kalhoty - přimořená švestka zdobená  
   jemným puncováním

Parketová podlaha je tvořena trojúhelníčky ze světlého javoru, tmavého ořechu  
a načervenalé švestky.

ořech

švestka

lípa

javor

bříza

hloh

hrušeň

jilm

habr
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javor hlohlípa javor

švestkahrušeň hloh javor ořech
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Zásuvka č. 7
Klečící postava vlevo: obličej - tmavá hrušeň
 kazajka - hrušeň
 pantofle - javor
 kalhoty - nelze určit

Dívčí postava vpravo: obličej - hloh nebo habr
 šaty - bříza zdobená puncováním
 boty - javor

hlohhabr

švestka

lípajavorhrušeň hrušeň mořená

topol osika

neurčené

švestka hloh švestka

hrušeň mořená hlohlípa javor
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Zásuvka č. 8
Postavička zleva: obličej - hrušeň
 vlasy - švestka
 sukně - kořenice břízy
 kabát, zadní část - osika

Postavička vpravo: obličej - habr, hloh
 oblek - nelze určit

neurčenébříza švestkalípajavorhrušeň jilm

švestka hloh švestka

hrušeňhrušeň lípabřízajilm
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Zásuvka č. 9
Dáma vlevo: obličej - hloh
 kabátek - hrušeň
 sukně, předek - světlý jilm
 sukně, zadek - javorová kořenice

Pánská postava vpravo: obličej - hrušeň
 kabátek, kalhoty - švestka
 deštník - javor
 levá noha - hloh, javor
 kalhoty - bříza, osika

švestkalípa neurčenéhloh javorhrušeň jilm

hrušeň javor švestka

javor javorlípajilm hrušeň
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Zásuvka č. 10
Postavička vlevo: obličej - habr, hloh
 kabátek - bříza
 rukávy, krátké kalhoty - javor
 tmavá noha - osika zelená
 světlá noha - osika
 taška - jilm
 popruh - mořená hruška

Postavička vpravo: obličej - hloh, javor
 klobouk - habr
 kabátek - švestka
 rukáv - hrušeň
 meč - světlý jilm

hlohhabr

švestka

lípajavor neurčenéhrušeň jilm

topol osika (chlorociborium)

javor javoršvestka

javor lípajilmolše 
(chlorociborium)
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Zásuvka č. 11
Postava dívky vlevo: obličej - hrušeň
 rukávy - javor
 sukně - asi švestka
 klobouk - javor

Postavička vpravo: obličej s maskou - švestka
 kabátec - bříza
 přehoz zdobený puncováním - javor
 kalhoty - javor

bříza hloh švestkalípajavor neurčenéhrušeň

topol osika

hrušeň švestkajavor hrušeň

švestka lípajavorbřízajavor
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Závěr:
Nedestruktivní průzkum použitých materiálů potvrdil použití lokálních středoevropských dřevin, 
které bylo pro popisovaný způsob výzdoby, tedy reliéfní tzv. chebskou intarzii, příznačné. 
Makrofotografie rovněž potvrdily tři typy doplňujícího dekoru za pomocí razidel a zvýraznění 
určitých detailů v některých  reliéfních elementech a puncovaných liníích přibarvením tmavým 
mořidlem.

Korpus nástavce svým tvaroslovím i povrchovým dekorem neodpovídá datačně zásuvkám 
s  figurálním dekorem. Je dosti pravděpodobné, že byla kompletní montáž zkoumaného 
objektu provedena až během 19. století. Obdobně pojednané kusy nábytku se v  bývalých 
schwarzenberských sbírkách, mezi něž zkoumaný předmět spadá, vyskytují poměrně často.

  

 

   

Detail puncování v linii, zdůrazněné barevným mořidlem. Detail puncovaného ornamentálního dekoru na podkladu.
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Závěr
Péče o předměty kulturního dědictví vyžaduje odpovídající profesionální úroveň a vysokou míru 
etiky, čehož lze docílit pouze mezioborovou spoluprací na základě kvalifikovaně provedených 
průzkumů,  upřednostňujících neinvazivní metody. Hlavním úkolem publikace je zkvalitnění 
systematického přístupu k průzkumům památek a rozšíření povědomí o jejich současných mož-
nostech i přínosech. Text představuje základní možnosti komplexního přírodovědného průzku-
mu ve spojení s aspekty konzervátorskými a kurátorskými. Oby typy průzkumů jsou neoddělitel-
ně spjaty, ovlivňují se i doplňují, jejich hranice je tenká a postupem doby se stále více prolíná.  
V rámci publikace jsou prezentovány základní principy, na jejichž znalosti lze vhodně realizovat 
a strukturovat výběr metod průzkumu a jejich optimální návaznost s ohledem na minimalizaci 
invazivních intervencí. V textu je představena současná profesionální praxe. Zároveň jsou zde 
také stručně zmíněny specializované inovativní dílčí průzkumy, například takové, jež nejsou 
prozatím běžně využívané kvůli vysoké ceně, horší dostupnosti či nedostatečné zkušenosti, 
ale které  mohou mít v dané oblasti nezastupitelný přínos nebo vysoký potenciál do budoucna. 
Předkládaný text by neměl být pevně daným přesným návodem, což nelze vzhledem k rozma-
nitosti i komplikovanosti řešené problematiky vyžadující individuální přístupy ani předpokládat. 

Hlavní kapitola zahrnuje zejména základní teoretické předpoklady pro současnou praxi průzku-
mu památek. Počáteční statě se věnují obecným cílům, přístupům a zásadám průzkumů. Je zde 
nastíněno možné dělení průzkumů a průzkumových metod či jejich vhodná návaznost. 

Následující statě se zabývají neinvazivním průzkumem, zobrazovacími a analytickými metoda-
mi. Za všechny lze jmenovat především průzkum v bílém světle, průzkum ve výrazném zvětše-
ní, ultrafialovou fluorescenční fotografii, ultrafialovou a infračervenou reflektografii, rentge-
nografické techniky a přenosnou rentgenofluorescenční analýzu nebo přenosnou Ramanovu  
a infračervenou spektroskopii. 

V souvislosti s navazujícím invazivním průzkumem jsou nejprve uvedeny aspekty odběru vzorků 
včetně nutných doprovodných informací pro zhotovitele průzkumu a náležitosti průzkumo-
vých zpráv. Následuje logicky strukturovaný výčet metod invazivního průzkumu, který zahrnuje 
zejména optickou a skenovací elektronovou mikroskopii s prvkovou mikroanalýzou, infračer-
venou a Ramanovu spektroskopii i mikrospektroskopii a další instrumentální metody prvkové 
a molekulové analýzy. V závěru hlavní kapitoly jsou uvedeny vybrané diagnostické a datovací 
techniky. 

Následující dvě specializované kapitoly pojednávají podrobněji o problematice průzkumů za-
měřených na doposud většinou opomíjené artefakty především z okruhu nábytkářství a textilu 
s důrazem na čalounictví. 

Případové studie, připojené v závěru publikace, mají být vodítkem pro budoucí zadavatele prů-
zkumů s ilustrativním dokladem variantního zacílení průzkumů s ohledem na zkoumané před-
měty a budoucí využití výsledků průzkumu (preventivní a kurativní péče, prezentace). 

Tato metodika je vodítkem pro zástupce všech zainteresovaných profesionálních subjektů – 
tedy investora (budoucího uživatele), příslušného kurátora (který zodpovídá za prezentaci, in-
terpretaci i preventivní péči o artefakt) nebo odborného garanta památkové péče a odborného 
restaurátora (v roli realizátora preventivního či kurativního zásahu na artefaktu), kteří se podí-
lejí na péči i prezentaci o sledované kulturní památky. Bude rovněž názorným zdrojem informa-
cí pro studenty, kteří ke svému uplatnění ve výše zmíněných oborech směřují. 

Publikace je však pouze základním pramenem informací pro některé, doposud opomíjené obo-
ry uměleckého řemesla:  jednotlivé specializace na ni budou v průběhu další práce navazovat 
oborovými katalogy, kde budou shrnuty poznatky z užívaných, především historicky osvědče-
ných, klasických technologií, včetně popisů a ukázek významných technik. Kromě katalogů bu-
dou tyto práce zachyceny ve vybraných případech i dokumentárně formou filmového záznamu, 
s odkazy na významné zachované památky zvoleného oboru především v českém prostředí.



~ 243 ~



~ 244 ~

Resumé
Care for the subject of cultural heritage requires an adequate professional level and a high 
rate of ethics. This can only be achieved through an interdisciplinary collaboration based on 
the surveys which are performed in the research strategies and which prefer the non-invasive 
methods. The publication is intended to increase the quality of a systematic attitude in the 
investigation of the monuments and extending the awareness of their current opportunities 
and contributions. The text presents the basic potentialities of a complex scientific investi-
gation as well as a conservation and restoration research because both of these methods are 
inseparable, they influence and complement each other, their mutual border is very thin and 
they diffuse into each other increasingly over time. Here, the basic principles are presented 
the knowledge of which is a convenient basis for implementing and structuring the selection 
of research methods and their optimum connectivity with regard to the minimization of inva-
sive entry. The publication introduces the actual professional practice. However, it also makes 
brief references to the specialized or innovative partial explorations. In the meanwhile, some 
of them are not commonly utilized for high price, worse accessibility or insufficient experi-
ence but, at the same time, they may have an unsubstitutable profit in specific field or a high 
potential for future. The submitted text should not be a fixed and exact guidance. This cannot 
be expected with regard to the diversity and complexity of the solved issues which require 
individual attitudes but it is used as recommendation.

 The main essay includes namely the theoretical prerequisites and actual practice of the non-
-invasive and subsequent micro-invasive or, if appropriate, invasive analyses of monuments. 
The initial chapters are devoted to the common exploratory objectives, attitudes and princi-
ples. Possible classification of analyses and exploratory methods or their suitable connectivi-
ties are stated here. The consequent chapters focus on non-invasive exploration and research 
using the imaging and analytical or, if necessary, further methods. From all the methods, we 
can single out predominantly the analyses in specified achromatic light, research in higher 
magnification, ultraviolet fluorescence photography, ultraviolet and infrared reflectography, 
radiographic technology, and portable roentgenofluorescence analysis or portable Raman and 
infrared spectroscopy. In connection with the successive invasive exploration, the sample ta-
king aspects with the necessary supporting information for the exploration contractor and 
the exploration report particulars are specified initially. What follows is a logically structured 
list of invasive exploration methods which covers namely the optical and scanning electron 
microscopy with the element microanalysis, the infrared and Raman spectroscopy and micro-
spectroscopy, and further instrumental methods of the element and molecular analysis. The 
conclusion includes the selected diagnostic and dating technology. 

The following two essays detail issues of the explorations focused on hitherto relatively over-
looked artifacts, predominantly from the field of furniture-making and textile with emphasis 
on upholstery. 

The case studies attached in the conclusion should be the guidance for future exploration 
submitters with an illustrative documentary material of a variant targeting of explorations with 
regard to the explored objects and future utilization of the exploration results (preventive and 
curative care, presentations).
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