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Průvodní zpráva 
 
Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.  
Projekt NAKI DF12P01OVV018 „Podmínky a požadavky kompatibilní péče 
o historické anorganické porézní materiály“. 
 
 
I. Cíl metodiky 
  

Cílem této metodiky je předložit doporučený postup, na základě kterého lze 
provést optimální restaurátorský zásah. Výběr vhodného postupu a způsobu 
restaurování a obnovy je primárním předpokladem pro kvalitu a efektivnost 
odvedených prací.  

Metodika vychází ze současného poznání postupů, technologií a materiálů 
uplatňujících se při restaurování objektů kulturního dědictví. Postup předkládaný 
v této metodice byl vytvořen na základě revize odborné české i zahraniční literatury 
(viz kapitola V.)     

Metodika je určena restaurátorům, pracovníkům památkové péče, architektům, 
příp. majitelům památek pro přesnější a účelné stanovení a naplánování vhodného 
restaurátorského zásahu. V neposlední řadě je cílem metodiky pro výběr vhodného 
restaurátorského zásahu úspora finančních prostředků souvisejících s restaurováním či 
obnovou památky. 
 

 

II. Popis metodiky  
 
 
Předkládaná metodika je zaměřená na výběr vhodného restaurátorského 

zásahu primárně na stavebních památkových objektech (anorganické porézní 
materiály), může být však užitečným vodítkem také při výběru vhodného 
konzervačního nebo restaurátorského zásahu na památkových objektech obecně.  

Struktura metodiky je koncipována podle ideální posloupnosti jednotlivých 
etap přípravy a realizace restaurátorského zásahu z hlediska kompatibility 
jednotlivých specializovaných úkonů a použitých materiálů. Je rozdělena do několika 
základních okruhů.   

• Příprava průzkumu 
• Restaurátorský (interdisciplinární) průzkum 
• Koncepce zásahu - restaurátorský záměr 

• Zásah (údržba, obnova) 

Každá z těchto kapitol je dále podrobně rozpracována. Důraz je kladen na 
komplexnost – kapitoly jsou zpracovávány z interdisciplinárního hlediska a jsou 
řešeny v souvislosti s dalšími metodikami projektu – a srozumitelnost obsahu, které 
zajistí použitelnost metodiky v praxi.  
 

 
 



 
III. Srovnání „novosti postupů“ oproti p ůvodní metodice, příp. jejich 
zdůvodnění, a jejich srovnání s postupy v zahraničí 
 

Náležitosti výběru vhodného způsobu obnovy památkových objektů jsou 
zmiňovány v publikacích architektů, historiků umění, technologů a dalších 
pracovníků památkové péče [1, 5, 6, 10]. Důraz je kladen zejména na komplexnost 
zadání obnovy, předprojektovou a projektovou přípravu, uměleckohistorický a 
přírodovědný průzkum restaurovaných objektů, popř. způsob provedení obnovy. 

Nová metodika vychází z komplexního poznání restaurovaného objektu a 
v současnosti používaných metod a materiálů a jejich vzájemné kompatibility. 
Vyhodnocením těchto kritérií navrhuje optimální postup restaurování. Novost tohoto 
postupu je v provázání všech důležitých aspektů procesu restaurování od rozeznání 
hodnoty objektu, přes průzkum a cenovou kalkulaci až po restaurování objektu. 

V metodice jsou popisovány postupy při volbě vhodného restaurátorského 
zásahu a zvláště jsou vyzvednuté prvky, které mají významný vliv na kvalitu zásahu a 
přitom se v současné praxi nepoužívají nebo jen v omezené míře. 

Metodika vychází ze studia zahraničních i tuzemských odborných publikací a 
vlastního výzkumu provedeného v rámci projektu NAKI DF12P01OVV018.   

 
 
 
IV. Uplatn ění Certifikované metodiky  
 

Metodika je určena restaurátorům, pracovníkům památkové péče, architektům 
a majitelům památek pro přesnější a účelné stanovení a naplánování vhodného 
restaurátorského zásahu. Výběr optimálního zásahu je zásadní pro kvalitní obnovu 
památkového objektu. Významnou roli hraje také pro případnou úsporu finančních 
prostředků. 
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I.  Cíl metodiky  
 

Cílem této metodiky je předložit doporučený postup, na jehož základě lze provést 
optimální restaurátorský zásah. Výběr vhodného postupu a způsobu restaurování a obnovy je 
primárním předpokladem pro kvalitu a efektivnost odvedených prací.  

Metodika vychází ze současného poznání postupů, technologií a materiálů 
uplatňujících se při restaurování objektů kulturního dědictví. Postup předkládaný v této 
metodice byl vytvořen na základě analýzy a revize odborné tuzemské i zahraniční literatury. 
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Metodika je určena především restaurátorům, pracovníkům státní památkové péče, 
architektům, kurátorům, příp. majitelům památek a dalším zájemcům o hmotné doklady 
historie pro cílené a účelné stanovení a plánování vhodné (optimální) konzervační / 
restaurátorské intervence. V neposlední řadě je cílem metodiky pro výběr vhodného 
restaurátorského zásahu úspora finančních prostředků souvisejících s restaurováním či obecně 
obnovou kulturní památky (sbírkového předmětu).  

 
 

II.  Úvod  
 

Předkládaná metodika je zaměřená na výběr vhodného restaurátorského zásahu, 
primárně na historických stavebních objektech (anorganické porézní materiály), dále na 
kamenosochařských dílech, nástěnných malbách a povrchových úpravách historických staveb. 
Může být však též užitečným vodítkem při výběru vhodného konzervačního nebo 
restaurátorského zásahu na historických objektech / předmětech obecně (dále artefakt).  

Struktura metodiky je koncipována podle optimální posloupnosti jednotlivých etap 
přípravy a realizace restaurátorského zásahu z hlediska kompatibility jednotlivých 
specializovaných úkonů a použitých materiálů. Je rozdělena do několika základních okruhů.   

• průzkum artefaktu / předmětu a jeho vyhodnocení (poznání) 
• restaurátorský záměr (podoba konzervace / restaurování / památkové obnovy 

artefaktu) 
• ověření materiálů a metod doporučených pro konzervaci / restaurování / památkovou 

obnovu artefaktu 
 

 

III.  Průzkum artefaktu 
 

Smyslem restaurátorského interdisciplinárního průzkumu (dále jen průzkum) je 
dostupnými prostředky zjistit co nejvíce relevantních informací o artefaktu, jež jsou 
nezbytnou podmínkou pro tvorbu návrhu optimálního zásahu. Průzkum slouží ke 
komplexnímu poznání artefaktu, což zahrnuje zejména materiálové charakteristiky, 
konstrukčně-technologické a kulturně-historické poznání. Průzkum pomáhá ve stanovení a 
specifikaci kulturních hodnot díla, jakož i ve specifikaci konzervátorského nebo 
restaurátorského zásahu, kde hraje nezastupitelnou roli při formulaci zadání  a cílů. 

 

 

Základní premisy: 

Restaurátorský průzkum vyžaduje jasné vymezení cílů a metod k jejich dosažení. 

Restaurátorský průzkum má zásadní význam pro výběr vhodného typu restaurátorského 
zásahu. 
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Pro restaurátorský průzkum je zásadní otázkou stanovení odpovídajícího časového rámce;  
podhodnocení rest. průzkumu z hlediska ekonomické a / či časové stránky má silně negativní 
vliv na kvalitu a aplikaci použitých materiálů. 

Náklady na průzkum a dokumentaci musí být vždy adekvátní zadání. 

 

Základní rozdělení typů rest. průzkumu 

Základní rozdělení průzkumů představuje několik základních variant, jež se uplatňují 
v současné praxi. Liší se zejména stanovenými cíli, použitými metodami, rozsahem a 
zaměřením, komplexností, časovou i finanční náročností apod. 

• operativní / předběžný rest. průzkum 
• komplexní (interdisciplinární) rest. průzkum 
• dílčí / speciální / rozšiřující rest. průzkum 

 

Předmětem průzkumu je: 

• vlastní artefakt, předmět zájmu (původní materiál, eventuálně materiál oprav a 
doplňků) 

• skladba artefaktu (konstrukční řešení, použité techniky apod.) 
• prostředí artefaktu (umístění/způsob prezentace artefaktu před a po zásahu) 
• materiály pro restaurátorský zásah (zkoušky a ověření) 

 

V evropském pojetí restaurování hraje nejvýznamnější úlohu hmota dotčeného artefaktu, 
jež je prakticky nositelem jeho hodnot. Proto se při restaurátorském průzkumu a obecně 
restaurování (obnově) zabýváme především materiálem, z něhož je artefakt vytvořen.  

Neméně důležité je studium a řešení skladby artefaktu. Jde o vlastní strukturu artefaktu, 
jejíž poznání a rozklíčování jednotlivých vztahů a vazeb podává další informace potřebné 
k správnému vyhodnocení stavu artefaktu a určení optimální podoby zásahu (intervence). Jde 
o poměrně komplikovanou část restaurátorské práce, kterou je často nutné řešit 
interdisciplinárně a na níž se významným způsobem podílejí vedle technických i umělecko-
vědní disciplíny. 

V neposlední řadě se průzkum a obnova artefaktu týká i jeho bezprostředního okolí, tj. jeho 
prostředí. Zaměřením pozornosti na situaci prostředí (např. eliminování zdrojů vlhkosti či 
biologického napadení, redukce zdroje otřesů a vibrací atd.) lze významně snížit riziko 
budoucího poškození artefaktu (degradaci materiálu) a tím dosáhnout, mimo jiné, zachování 
jeho hodnot a často i významných úspor finančních prostředků. 

Umístění a způsob prezentace artefaktu po obnově, např. bude-li umístěn v exteriéru či 
interiéru, má zásadní vliv na volbu optimálního způsobu restaurování a výběr použitých 
materiálů. 
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Příprava průzkumu 

1/ vizuální průzkum  

Základní neinvazivní forma průzkumu, která je nezbytným předpokladem pro navazující 
průzkumy i rest. práce. Kvalita výstupů závisí zejména na vzdělání a zkušenostech 
provádějící osoby. 

2/ příprava (soustředění) relevantních podkladů 

• archivní průzkum (rešerše) 
• rešerše ikonografických pramenů 
• rešerše starších rest. zpráv a dostupné literatury 

3/ Specifikace rest. průzkumu  

Zahrnuje především vymezení požadavků, sledovaných cílů, formulování otázek, výběr 
vhodných metod, příp. definování rozsahu a podoby invazivních metod (reprezentativní 
vzorky), stanovení časové a finanční náročnosti. 

 

Cíle průzkumu 

a) analýza materiálu  
- identifikace použitých materiálů 
- určení původu materiálů 
- potvrzení míry autenticity / původnosti artefaktu 
- absolutní / relativní datování 
- technologie zhotovení artefaktu  
- identifikace předešlých zásahů, oprav, atd. 

 
 b) stav artefaktu  

- určení druhu a stupně poškození 
- určení rozsahu a lokalizace poškození 
- určení příčin poškození 
- identifikace mechanizmů poškození 
- odhad životnosti 

  
c) možnosti restaurátorského zásahu  

- návrh optimálních materiálů a technologie restaurování 
- testování nových materiálů, resp. metod 
- kontrola používaných materiálů  
- stanovení optimálních podmínek pro uchování artefaktu 
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Provádění průzkumů a analýz 

Pro přesnější určení příčin a druhu poškození a základních charakteristik materiálů artefaktu a 
materiálů navrhovaných pro obnovu lze použít některé z mnoha metod přírodovědného 
průzkumu. [1-6] 
 
Metody přírodovědného průzkumu lze v zásadě rozdělit na: 

a) neinvazivní (bez nutnosti zasáhnout do materiálu artefaktu) 
b) invazivní (se zásahem do materiálu artefaktu – např. odběrem vzorku) 

 
 

Stanovení základních charakteristik materiálu 

Součástí průzkumu je stanovení základních charakteristik  materiálu (např. paropropustnost, 
nasákavost atd.) včetně sestavení jejich důležitosti; viz. Tab. 3: Rozhodné materiálové 
charakteristiky pro hodnocení doplňků, důležitost stanovena na základě stupnice 1-5, in: 
Metodika pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických materiálů pro 
plánování restaurátorského zásahu, s. 9 (projekt NAKI DF12P01OVV018 s názvem 
„Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály“). 

Tyto vybrané charakteristiky na základě zjištěných intervalů a mezí určují výběr materiálů a 
postupů vhodných pro obnovu z hlediska fyzikálně-mechanické kompatibility. Viz Metodika 
pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických materiálů pro plánování 
restaurátorského zásahu. (projekt NAKI DF12P01OVV018 s názvem „Podmínky a požadavky 
kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály“). 
 
 
Rozpoznání dochovaného stavu artefaktu a určení příčin poškození 

Zcela zásadní pro navržení způsobu konzervace / restaurování / památkové obnovy artefaktu 
je rozpoznání a specifikace jeho technického stavu. Jde především o: 
a) identifikaci druhů poškození (zasolení, ztráta pevnosti, praskliny, trhliny atd.) 
b) kvantifikaci poškození (rozsah) 
c) lokalizaci poškození (na kterých místech a prvcích se poškození vyskytuje) 
d) identifikaci příčin poškození (atmosférické vlivy, vzlínající vlhkost, minulé nevhodné 

zásahy atd.) 
 

Této problematice se již dříve věnovalo mnoho projektů, které se snažily dosáhnout 
jistých standardů. Pro základní orientaci při rozlišení a určování druhů poškození byla 
publikována řada prací.  
V rámci tohoto projektu byla rovněž vytvořená tabulka poškození, jež se zaměřuje na druhy 
poškození a další projevy typické pro naše území. Navíc navazuje na další dílčí řešené úkoly 
v rámci tohoto projektu NAKI. Obsahuje tak například odkazy na základní a rozšířené metody 
zkoumání stavu artefaktu.  
 
Viz příloha: Tabulky poškození 
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Rozpoznání hodnot artefaktu a stanovení priorit 

Zásadní pro rozhodnutí o způsobu ochrany artefaktu je určit jeho hodnoty. Na základě 
rozpoznání a výběru dominantních hodnot může být přistoupeno k smysluplné ochraně 
artefaktu. V rozpoznání hodnot artefaktu a možností jejich ochrany / záchrany mají 
nezastupitelné místo společenskovědní disciplíny, především dějiny umění.  

Hodnotovým systémům se věnuje celá řada autorů a bylo k tomu publikováno množství 
materiálů [7-12]. Viz příloha: Hodnoty v pam. péči 

Každá z v příloze popisovaných hodnot má zcela specifické vlastnosti. Rozdílný bývá 
„nositel“ hodnoty a tím pádem se liší i způsob, jak takovou hodnotu zachovat. Stejně jako se 
mění dílo v průběhu času, mění se i zastoupení jednotlivých hodnot. Při plánování rest. zásahu 
je nutné pečlivě zvolit jednotlivé postupy tak, aby vybrané (preferované) hodnoty zůstaly 
zachovány. 

Právě z výše uvedených důvodů je rozpoznání hodnot a určení jejich priorit ve vztahu k 
obnově artefaktů zcela zásadní. Tato rozhodnutí musí vždy provádět zkušení odborníci a 
nejlépe při vzájemné spolupráci (kupř. památkář a restaurátor). 

 

 

Zkoušky a ověření navrhovaných materiálů a postupů 

Součástí průzkumu jsou testy materiálů a technologií (dílčích rest. postupů), jež jsou 
navrženy pro konzervaci / restaurování / památkovou obnovu (např. metod čištění nebo 
konsolidace). Tyto testy odpovědí na otázku, jaký je optimální způsob použití navrhovaných 
materiálů a jaké je optimální provedení vybraných postupů. Na základě zkoušek je také 
možné lépe hodnotit hrozící rizika. 

Zkoušky musejí být průkazné – musejí být provedeny na dostatečně velké vzorku (objemu, 
ploše) a tím být též dostatečně reprezentativní. To znamená, že zkušební plocha zabírá např. 
typickou materiálovou / architektonickou / výtvarnou skladbu artefaktu. V tom případě se – 
zejména u staveb – hovoří často o tzv. zkušebních či vzorových osách (Musterachsen). 

Provedení musí být náležitě dokumentované a popsané, aby jej bylo možné případně 
porovnávat a / anebo opakovat (způsob aplikace, podmínky aplikace, časování, vyhodnocení). 
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Vyhodnocení 

Vyhodnocení průzkumů se provádí na základě závěrů provedených průzkumových 
prací, použitých metod a analýz. Nejde jen o pouhé shrnutí dílčích výsledků, ale naopak o 
komplexní „obraz“ stavu zkoumaného artefaktu. 
Vyhodnocení reflektuje stav artefaktu, příčiny jeho poškození, druh a rozsah poškození, 
materiály použité při jeho zhotovení i materiály použité při pozdějších úpravách. Informace 
získané v průběhu cíleného průzkumu dává do vzájemných souvislostí. Součástí vyhodnocení 
mohou být i výsledky dílčích restaurátorských úkonů provedených při zkouškách a ověřování 
(např. zkoušek čištění a konsolidace).  
Objektivní vyhodnocení rest. průzkumu má určité limity v závislosti na stavu poznání (např. 
degradačních procesů, specifických materiálových interakcí atd.), vývoji oboru restaurování a 
samozřejmě i na erudici a zkušenostech provádějící osoby. Také z toho důvodu vyhodnocení 
často obsahuje víceméně hypotetickou část. Ta by měla být z mnoha důvodů dobře 
rozlišitelná. Uvedené předpoklady by měly být dobře popsané včetně podkladů, ze kterých 
vycházejí. Nezřídka se stává, že se v průběhu restaurování ukážou nové skutečnosti, na jejichž 
základě je nutné dovozené závěry korigovat.  
Na základě závěrů uvedených ve vyhodnocení průzkumu se zhotovuje restaurátorský záměr 
(návrh na restaurování). 
V případě nových zjištění v průběhu restaurátorských prací (ať už jde o rest. průzkum či 
později samotné restaurování) je žádoucí průzkum doplnit novými nebo zpřesňujícími 
zkouškami, analýzou vzorků apod. 

 

Dokumentace restaurátorského průzkumu (průzkumová zpráva) 

Průzkum artefaktu musí být odpovídajícím způsobem dokumentován. K tomu účelu se kromě 
základního textu – popisu využívá celá řada prostředků, jako jsou fotografie, plánky, mapy, 
nákresy mapování (nálezů, poškození apod.), pasportizace (karty prvků), modely apod. Cílem 
je dokumentace výchozího stavu artefaktu, typů a rozsahu poškození, skladby díla, proměn 
v průběhu času, oprav atd.  

Průzkumová zpráva obsahuje zejména popis postupu práce, metod použitých k průzkumu a 
vyhodnocení jejich výsledků. V principu jsou na ní kladeny stejné požadavky jako na 
závěrečnou restaurátorskou zprávu (dokumentaci zásahu).  

(Viz kapitola: Závěrečná restaurátorská zpráva) 
 

Obsahuje především:  

a) komplexní informace o provedených průzkumech (např. archivní, uměleckohistorický 
a jiný společenskovědní, restaurátorský, chemicko-technologický atd., s uvedením 
důvodů pro výběr určitého druhu průzkumu a metod, popisem metod a shrnutím 
výsledků) 

b) vyhodnocení průzkumů a z něj vyplývajících závěrů pro koncept restaurování 
(restaurátorský záměr). 
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Karty prvk ů 

Velmi důležitým nástrojem v provádění průzkumů jsou tzv. karty prvků (viz také 
Raumbuch). V obecnější rovině pak jde o účinný nástroj použitelný od vypracování 
nejrůznějších pasportů a detailní dokumentaci díla přes plánování konkrétní podoby zásahu a 
vytváření podkladů pro tvorbu ceny či výběr dodavatele až po záznam provedených prací. 
Jde vlastně o pasport, zaznamenávající všechny důležité prvky (části) artefaktu. Podle potřeby 
se může podoba karet lišit, stejně tak kvalita (hloubka) a rozsah zaznamenaných informací.  
 
Rozdělení artefaktu na jednotlivé prvky: 

Pro rozdělení zkoumaného artefaktu na jednotlivé prvky je potřeba provádět s 
rozvahou a podle čitelného záměru vzhledem k plánovanému využití. Rozdělení prvků by 
mělo reflektovat zejména skladbu artefaktu (kamenořez, malířské plány, ideové členění 
artefaktu, motivy apod.), použité materiály (druhy kamene, zdivo, omítky, kovy apod.) a 
techniky ale i rozpoznané hodnoty (např. klíčové prvky výzdoby – nápisy, významné nálezy).  
Každý prvek by měl být zakreslený do přehledného plánu pod unikátním (logickým) 
označením. 
 
Základní struktura karty prvků je v zásadě tato: 
− informace o akci (místo, datum, zadavatel atd.) 
− název a stručný popis prvku 
− jedinečné označení prvku 
− lokalizace prvku (grafický záznam lokalizace) 
− materiál, technika, rozměry 
− fotografie 
− nákresy (mapování nálezů, poškození, zásahů apod.) 
− měřítko 
− informace o zpracovateli 
− datum (platnost záznamu) 
 
Viz příloha – Karty prvků 
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IV.  Restaurátorský záměr (návrh na restaurování) 
 

Vychází z nashromážděných relevantních informací o díle a především z vyhodnocení 
provedených průzkumů. Navrhuje postup restaurování, specifikuje jednotlivé předpokládané 
úkony, materiály a techniky.  

Základní premisy 

− reflektuje všechny dostupné relevantní podklady 
− je postaven na interdisciplinárním konsensu 
− materiály, metody aplikace, technologie apod. stanovuje zcela konkrétně vzhledem 

k individuálním požadavkům dotčené části či prvku 

 

Varianty zásahu, alternativní rest. zásah 

Do rozhodování o konečné podobě zásahu vstupuje velké množství nejrůznějších informací a 
požadavků, které nelze vždy zcela (bezkonfliktně) skloubit. Návrh na restaurování tak 
představuje do určité míry kompromisní řešení.  

Varianty rest. zásahu jsou podle názoru autorů určované hlavně předem stanovenou koncepcí 
a požadovanými cíli. Málokteré skupiny materiálů, používané techniky či technologie lze 
postavit z hlediska jejich vlastností na stejnou úroveň.  

Použití stejného materiálu rozdílným způsobem aplikace znamená často výrazné rozdíly pro 
výsledné vlastnosti. Z hlediska alternativ zásahu se zdá být určující (více než materiál) 
zvolený způsob aplikace a na ten by měl být kladen vždy největší důraz.  

 

Podklady pro stanovení ceny  

Neméně významnou součástí přípravy konzervace / restaurování / památkové obnovy 
artefaktu je stanovení finanční náročnosti intervence – sestavení rozpočtu. Rozpočty musejí 
reflektovat výsledky restaurátorského průzkumu a rest. záměr a musejí být co nejvíce 
konkrétní a přesné. 
 
Více viz metodika č. 4 „Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu“ projektu 
NAKI DF12P01OVV018 s názvem „Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické 
anorganické porézní materiály“. 
 

I v tomto případě lze velice dobře využít detailních pasportů – karet prvků (i dříve 
sestavených). Díky tomu lze zcela individuálně naceňovat konkrétní prvky, jejichž rozdělení a 
uspořádání je založené na rozdílných vlastnostech a už z podstaty reflektuje i často rozdílný 
způsob údržby či obnovy. 
Pokud je rozdělení artefaktu na prvky provedeno pečlivě podle jasné logické struktury, 
nebývá problematické ani rozdělení či přiřazení prvků do jednotlivých etap v rámci 
pracovních etap / sezón (u složitých a větších artefaktů). 

 

 



  10 

V. Restaurátorský zásah (konzervace, restaurování) 
 

Smyslem restaurátorského zásahu je pozastavení degradace či eliminace jejích 
důsledků, jež zpravidla spočívá v hmotové konsolidaci a výrazové rehabilitaci v rozsahu a 
způsobem daným mírou celistvosti díla a též jeho aktuální funkcí. 

Pod pojmem restaurování se v našem pojímání zpravidla rozumí zásah, jehož cílem je nejen 
samotná konsolidace / stabilizace hmoty díla, ale též obnova celistvosti artefaktu jako díla 
řemesel či umění, tedy rehabilitace jeho výrazové či / a obsahové stránky. Restaurování 
uměleckých děl je u nás považováno též za výtvarnou činnost. 

 
Pod pojmem konzervace se v našem pojímání zpravidla rozumí zásah, jehož cílem je 
především stabilizace / konsolidace hmoty díla, zpravidla bez záměrné – cílené změny jeho 
podoby, výrazu. 
 

Zásah se týká: 

1. prostředí artefaktu (preventivní konzervace) – v případech uspokojivého stavu artefaktu 
stačí často upravit jeho bezprostřední okolí, tak aby nedocházelo k  poškození artefaktu 
(např. úprava terénu za účelem zamezení průniku vlhkosti do materiálu artefaktu, 
odstranění náletových dřevin apod.). 

2. materiálu artefaktu (konzervace / restaurování) – neuspokojivý stav artefaktu vyžaduje 
zásah přímo do materiálu artefaktu. I v tomto případě je však nutná úprava okolí 
artefaktu, aby se zabránilo jeho budoucímu poškození. 

 

Základní premisy: 

- systematičnost zásahu (zásah je proveden podle jasné a srozumitelné koncepce) 

- minimální intervence do materiálu artefaktu 

- ověřenost použitých postupů a materiálů 

- podrobná dokumentace všech fází zásahu 

- možnost opětovného restaurování v budoucnu (odstranitelnost použitých materiálů a 
druhotných zásahů) 
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Základní složky restaurátorského zásahu 

Zásah se skládá z jednotlivých dílčích úkonů a kroků1: 

 

1. Prekonsolidace 

Prekonsolidaci (předzpevnění) je nutné provádět v případě, kdy hrozí, nejčastěji 
v důsledku mechanického namáhání souvisejícího s manipulací a restaurátorskými úkony na 
artefaktu, bezprostřední ztráta autentického materiálu artefaktu. 

Jinými slovy, kdy je materiál natolik poškozený, že jeho stav zabraňuje provedení 
restaurátorských úkonů (např. čištění nebo odstraňování druhotných vrstev povrchových 
úprav) aniž by došlo k významné ztrátě materiálu chráněného artefaktu. 

Zpevnění materiálu lze provést před započetím restaurátorského zásahu nebo jej lze provádět 
v průběhu prvních kroků (čištění) zásahu. Při zpevňování před zásahem (prekonsolidaci) musí 
restaurátor mít na zřeteli skutečnost, že dochází ke zpevňování ještě nečištěného povrchu 
materiálu, což by mohlo mít negativní dopad na výrazové parametry artefaktu po ukončení 
zásahu. Zpevnění musí být proto provedeno co nejméně koncentrovaným prostředkem tak, 
aby nedošlo k zafixování nečistot k povrchu materiálu a aby nečistoty mohly být v průběhu 
dalšího postupu z povrchu zpevněného artefaktu odstraněny. Prekonsolidaci musí předcházet 
zkoušky vybraných zpevňovacích prostředků a postupů. Jestliže byly zkoušky provedeny 
v rámci průzkumu, je nutné provést jejich ověření, případně úpravu. 

 

2. Čištění, odstraňování nevhodných druhotných zásahů 

 Jde o zásadní krok v postupu restaurování [13]. K čištění povrchu nebo 
odstraňování nevhodných zásahů nutno přistoupit na základě důkladné analýzy rozsahu a 
stupně dochování původního materiálu a všech následujících vrstev. Analýza vychází ze 
závěrů restaurátorského průzkumu a z případných novějších zjištění získaných v počátečních 
fázích restaurátorského zásahu. Na začátku této etapy musí být provedeny zkoušky čištění 
(jestliže nebyly provedeny v průběhu restaurátorského průzkumu) nebo musí být provedena 
revize výsledků a doporučených technik čištění provedených během průzkumu a navrhnutých 
v restaurátorském záměru. 
Nezbytná je průběžná kontrola procesu čištění nebo odstraňování druhotných zásahů [14]. 
Jestliže dochází k poškození původního materiálu, proces čištění musí být okamžitě přerušen 
a dosavadní způsob revidován. 
Samostatnou kapitolou je přítomnost několika vrstev dochovaných povrchových úprav 
artefaktu, případně jejich fragmentů. Návrh způsobu restaurátorského zásahu musí zohlednit 
dochované hodnotné povrchové úpravy artefaktu tak, aby během restaurování nedošlo 
k nevratné ztrátě části hodnotného (byť třeba neprezentovaného) autentického materiálu. 

 

                                                           
1 V běžné praxi se různé kroky uplatňují v různé míře nebo nemusí být provedeny vůbec, v některých případech 
se mohou také různě prolínat, střídat či opakovat. Z toho důvodu je, zvláště u větších a složitějších artefaktů, 
vhodné sestavit tzv. harmonogram prací, který řeší detailně průběh prací tak, aby nedocházelo k pracovním, 
technologickým, organizačním a jiným kolizím.  
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3. Konsolidace / zpevňování 

 V závislosti na druhu poškození rozeznáváme několik druhů zpevňování. 

a) Fixace povrchu 

 Jde o zpevnění povrchu materiálu v případech, kdy povrch je nepevný (sypký, 
drolivý atd.) nebo nese stopy mechanického poškození, v důsledku jehož došlo k poškození 
povrchu artefaktu. Specifickým problémem je ztráta adheze povrchových vrstev k podkladu. 
Typickým příkladem je uvolnění vrstvy nátěru či malby od podkladové omítky. 

 

b) Strukturální zpevnění 

 Jde o zpevnění pod povrchem (v hloubce) materiálu, a to zejména v případech, kdy 
došlo z nejrůznějších důvodů ke ztrátě koheze a pevnosti materiálu nebo uvolnění vrstev 
uvnitř materiálu (např. podkladní omítka od zdiva). 
 
Použitý konsolidační prostředek musí splňovat důležitá kritéria nutná pro optimální 
zpevňovací účinek [15].  

Těmito kritérii jsou především: 

a) dostatečný zpevňovací účinek 
b) dostatečná penetrace  
c) paropropustnost 
d) materiálová kompatibilita 
e) odstranitelnost (reverzibilita) v případě re-restaurování nebo v případě nežádoucích 

změn v průběhu stárnutí 
f) dlouhodobý účinek (stabilita) 
g) uspokojivé uživatelské vlastnosti 
 

 Způsoby zpevňování, tj. způsoby aplikace zpevňovacího prostředku se odvíjejí od 
druhu zpevňovaného materiálu (požadavek materiálové stability), charakteru poškození, 
druhu zpevňovacího prostředku a jeho účinku a v neposlední řadě od klimatických podmínek. 
Obecně lze rozdělit způsoby nanášení takto: 

a) nanášení štětcem – jde o nejjednodušší způsob nanášení konsolidantu na povrch 
zpevňovaného materiálu vhodným štětcem (tvar, velikost, druh štětin). 

b) nástřik – se provádí podle rozsahu zpevňované plochy a podle druhu konsolidantu 
(ne všechny konsolidanty jsou vhodné pro všechny druhy rozprašovačů) buď 
mechanickými rozprašovači, nebo elektrickými stříkacími pistolemi. 

c) polévání 
d) injektáž – používá se v případě ztráty adheze jednotlivých vrstev materiálu (např. 

uvolnění nátěru od omítky, uvolnění omítky od zdiva). Zpevňovací prostředek je 
zaváděn pod uvolněnou vrstvu injekčními stříkačkami vhodné velikosti a objemu. 
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4. Lepení oddělených částí 

 Lepení se provádí v případě, že došlo k odlomení části nebo více částí artefaktu, 
nebo k jeho rozpadu na fragmenty. Lepení je prováděno vhodným lepidlem, které musí 
splňovat důležitá kritéria pro optimální lepicí účinek:  

a) dostatečná lepicí schopnost 
b) paropropustnost 
c) materiálová kompatibilita  
d) odstranitelnost (reverzibilita) v případě re-restaurování nebo v případě nežádoucích 

změn v průběhu stárnutí 
e) dlouhodobý účinek (stabilita) 
f) uspokojivé uživatelské vlastnosti 
 

 

5. Odsolování 

 Jednou ze závažných příčin poškození artefaktu je působení vodorozpustných solí. 
Působení vodorozpustných solí lze řešit několika způsoby, které jsou závislé na typu artefaktu 
a míře a typu zasolení. Při restaurování in-situ je nepoužívanější metoda opakovaných zábalů 
destilované vody v inertním, porézním materiálu (např. buničině). U artefaktů restaurovaných 
v ateliéru je možné využít některé z účinnějších metod, např. odsolování ponorem nebo 
vakuové odsolování. 

 

6.  Tmelení, doplňování chybějící hmoty 

 Tmelení a doplňování chybějící hmoty je proces, který vrací artefaktu celistvost, 
zpevňuje okolí defektů a zvyšuje jeho estetickou hodnotu. Předpokladem této etapy zásahu je 
odstranění nečistot z povrchu artefaktu, dostatečné zpevnění jeho původní hmoty a lokální 
úprava místa, které má být doplněno (zejména dočištění, odstranění volných částic, 
odmaštění, zpevnění).   
Míra doplnění se pohybuje od čistě konzervačního tmelení nezbytného pro zajištění stavu 
poškozeného artefaktu až po úplnou rekonstrukci chybějících tvarů. Míra doplnění je 
stanovena ve spolupráci se zástupci památkové péče (kurátorem) a uživatelem artefaktu, a to 
na základě poznání hodnot artefaktu a v závislosti na požadovaném způsobu jeho prezentace.  
Tmelení defektů musí předcházet výběr vhodného materiálu. Výběr bude proveden na základě 
zkoušek nejlépe již ověřených materiálů. Vhodný materiál pro tmelení a doplňování by měl 
splňovat podobná specifika jako materiál pro konsolidaci zejména: 

a) dostatečná přilnavost 
b) materiálová kompatibilita  
c) paropropustnost 
d) odstranitelnost (reverzibilita) v případě re-restaurování nebo v případě nežádoucích 

změn v průběhu stárnutí 
e) dlouhodobý účinek (stabilita) 
f) uspokojivé uživatelské vlastnosti 
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Druh použitého tmelicího materiálu se odvíjí zejména od druhu ošetřovaného materiálu 
(materiálová kompatibilita). Tmelicí materiál by měl být blízký originálnímu materiálu 
(struktura, barva). Tmelení a doplňování musí předcházet důkladné zkoušky fyzikálně-
mechanických vlastností doporučených materiálů. (viz Metodika 1) 

Při tmelení a doplňování je třeba mít na zřeteli zamýšlený výsledek restaurování – vzhled 
artefaktu po restaurování. Je třeba volit takové tmelicí materiály a metody aplikace, jež zaručí 
nejen uspokojivou přilnavost a pevnost tmelených míst, ale také požadovaný charakter 
povrchu a umožní další restaurátorské úkony, např. závěrečný nátěr.  

 

7. Retuš, rekonstrukce barevné úpravy povrchu 

 Jde o závěrečné etapy restaurátorského zásahu, které vrací artefaktu povrchovou 
celistvost, umožňují jeho celistvé vnímání a zvyšují estetickou hodnotu. V úvahu přicházejí u 
artefaktů s (alespoň částečně) dochovanou historickou úpravou povrchu nebo u artefaktů, u 
nichž je povrchová úprava historicky doložitelná. Retuš (reintegrace) a rekonstrukce 
autentické úpravy povrchu se týká v prvé řadě estetických a výtvarných hodnot 
restaurovaného artefaktu. 

Problematika retuší artefaktů (povětšinou výtvarných děl) byla v minulosti důkladně popsána 
[16-20] 

 Retuši a barevným úpravám povrchu musí předcházet výběr vhodného materiálu. 
Výběr bude proveden na základě zkoušek nejlépe již ověřených materiálů. Zkoušky musejí 
být provedeny v dostatečné velikosti bez toho, aby poškodily restaurovaný artefakt. Vhodný 
materiál pro retuš a povrchové úpravy by měl splňovat tato specifika: 
 
a) dostatečná přilnavost 
b) materiálová kompatibilita  
c) paropropustnost 
d) odstranitelnost (reverzibilita) v případě re-restaurování nebo v případě nežádoucích 

změn v průběhu stárnutí 
e) stabilita (vůči UV záření, vůči povětrnostním vlivům apod.) 
f) uspokojivé uživatelské vlastnosti 

 K retušování a barevné úpravě povrchu lze přistoupit až ve chvíli, kdy je jasně 
specifikován požadovaný výraz (vzhled) artefaktu po restaurování. Techniku retuše je nutné 
zvolit na základě charakteru a zamýšleného estetického účinu povrchové úpravy artefaktu. 

 

8. Závěrečná ochranná úprava povrchu 

 V některých případech lze nanést na povrch zrestaurovaného artefaktu vrstvu, jež 
povrch chrání před negativními vlivy (UV záření, povětrnostní vlivy apod.). Může jít např. o 
závěrečnou lokální nebo celoplošnou fixáž (v případě malířských děl) nebo jednu či více tzv. 
obětních vrstev (u sochařských děl nebo architektonických prvků). Pro materiály používané 
pro tyto účely platí specifika uvedená v minulé kapitole u materiálů pro retuš.  
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9. Hydrofobizace, biocidní ošetření 

 Na závěr restaurování může být v některých případech provedena hydrofobizace 
povrchu materiálu exteriérového artefaktu, jež omezuje přísun srážkové vody a zamezuje tak 
vzniku poškození. V praxi se hydrofobizace provádí zejména u kamenosochařských památek. 
Limitem pro aplikaci hydrofobizace je přítomnost vodorozpustných solí v materiálu. 

Podobně je v některých případech vhodné užití biocidního ošetření, které v budoucnu do 
určité míry omezí kolonizaci povrchu biologickým napadením. Vhodnost, případně nutnost 
těchto zásahů je třeba vždy volit na základě výsledků průzkumu a posouzení celkové situace. 

 

 

Závěrečná restaurátorská zpráva (Dokumentace zásahu) 

Restaurátorský zásah musí být průběžně dokumentován (textem, graficky, 
fotograficky). Účelem je dokumentovat podobu artefaktu před restaurováním, v jeho průběhu 
a po něm. Popsat jednotlivé etapy zásahu – použité materiály a technologie. Zvláštní důraz je 
nutné dávat na zaznamenání způsobů aplikace zvolených materiálů. Zaznamenat všechny 
změny, nálezy a dodatečná zjištění učiněná během zásahu. Stanovit podmínky nutné 
k optimálnímu uchování artefaktu – doporučený režim.  
Výsledkem je restaurátorská zpráva. Ta by měla podle platné legislativy obsahovat [21].  

a) komplexní vyhodnocení průzkumných a výzkumných prací, 
b) dokumentaci provedeného restaurování, 
c) popis použitých technických a technologických postupů, 
d) popis použitých materiálů, 
e) nová zjištění o kulturní památce a pokyny pro další ochranný režim, 
f) fotodokumentaci jednotlivých fází restaurování a výsledného stavu, 
g) další dokumentaci podle povahy věci, 
h) předávací protokol a vyčíslení nákladů restaurování. 
 

Doporučení zpřesňující obsah restaurátorské dokumentace vydal v roce 2006 NPÚ [22].  

Dosud nejkomplexnější přehled způsobů provedení rest. dokumentací na našem území byl 
vypracován v roce 2011 [23].  
 

 

Plán údržby 

Plán údržby je standardní součástí zásahu. Vypracován bývá buď formou tzv. 
Doporučeného režimu památky (lze se setkat i s jinými názvy např. Pokyny pro údržbu) a je 
součástí restaurátorské dokumentace nebo bývá vypracován samostatně. Plán údržby je 
informací pro vlastníka/investora, jak nejlépe zajistit dlouhou životnost zásahu a tím i 
uspokojivý stav zrestaurovaného díla a umožňuje mu naplánovat výdaje s údržbou spojené.  

Při údržbě se velmi často uplatňují metody preventivní konzervace, jež je ve vztahu 
k artefaktu velice citlivá a zároveň účinná.  
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Údržba restaurovaného díla se nesmí v žádném případě podcenit. Pravidelnou a správně 
provedenou údržbou se prodlužuje životnost restaurátorského zásahu potažmo díla 
samotného, snižují se náklady na další případný zásah a prodlužuje se interval mezi nutnými 
zásahy. Prohlídkou díla a plánovanou údržbou by měl být pověřen vždy odborný restaurátor 
dokonale seznámený s artefaktem a historií jeho oprav.  
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Poškození kamene 

Skupina poškození Podskupiny Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější 

metody průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Mechanické 

poškození 

Mechanické porušení 
povrchu 

Porušení celistvostí 
povrchu kamenného 
objektu mechanickým 
působením vnějších 
vlivů. 

-Vandalismus 
-Nevhodné umístění 
(vzhledem 
k potencionálním 
rizikům) 
-atmosférické vlivy – 
abraze povrchu 

-Porušení celistvosti 
povrchu kamene 
-Změna povrchového 
reliéfu, brána pro 
působení další 
korozních faktorů 
(růst mikrovegetace, 
působení vody) 

-Stanovit příčiny 
povahu a rozsahu 
poškození 
 
 

-Vizuální průzkum 
-Zhodnocení 
působení okolního 
prostředí 

-Průzkum v razantním 
bočním světle 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Chybějící část Úplná ztráta větších 
částí kamenného 
bloku postupným 
nebo náhlým 
odtržením, 
odlomením 

-Vandalismus 
-Náraz 
-Působení vody 
v otevřených 
prasklinách, zatékání, 
mrazové cykly  
 

-Vznik lomových 
prasklin ve zbytku 
bloku 
-Ztráta originální 
kamenné hmoty 
-Možné statické 
problémy 
 

-Nalezení 
oddělené části 
-Stanovit příčiny 
povahu a rozsahu 
poškození 
-Nalezení 
historické 
dokumentace 
ztracené části 

-Vizuální průzkum 
-Průzkum okolí 
(dohledání 
fragmentů) 
 
 

-Archívní rešerše 
ikonografických podkladů 

 

 Rozlomení na několik 
částí 

Rozpad objektu na 
několik samostatných 
částí 

-Vandalismus 
-Náraz, pád 
-Mechanické 
působení (tlakové 
zatížení) 
-Otevření lomových 
prasklin v důsledku 
zatékání a mrazových 
cyklů 
-Vady v bloku 
kamene (lasy) 
-Expanze kovových 
prvků 
-Úder blesku 

-Narušení statiky 
objektu 
-Ztráta odlomených 
částí 
-Chybějící části 
-Mechanické porušení 
povrchu 

-Dohledání 
oddělených částí 
-Stanovit příčiny 
povahu a rozsahu 
poškození 
-Nalezení 
historické 
dokumentace 
-Zjištění kovových 
prvků konstrukce 

-Vizuální průzkum 
-Posouzení statiky 
objektu (statický 
průzkum) 

-Detekce kovu pomocí 
detektoru 
-Archívní rešerše 
ikonografických podkladů 
-Ultrazvuková transmise  
-Petrologický průzkum 
(optická mikroskopie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Skupina poškození Podskupiny Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 
Cíle průzkumu Nejběžnější 

metody průzkumu 
Rozšiřující metody 

průzkumu 
Ilustrační foto 

 

Prasklina Hvězdicovitá prasklina Shluk prasklin 
vycházející 
paprskovitě z jednoho 
místa 

-Expanze rezavějícího 
kovového trnu 
v kameni, železité 
pecky atd. 
 

-Zhoršení stability 
spojovaných 
kamenných prvků 
-Nebezpečí odlomení 
-Barevné skvrny na 
okolním kameni  
 

-Stanovit příčiny 
povahu a rozsahu 
poškození 
-Zjištění 
přítomnosti 
kovového prvku 
-Případně 
nalezení jiného 
zdroje poškození 

-Vizuální průzkum 
 
  

-Detekce kovu pomocí 
detektoru 
-Ultrazvuková transmise 

 

 Vlasové Prasklina do 0,1 mm 
šířky bez zřejmého 
epicentra 
 
 
 
 

-Nadměrné pnutí 
v materiálu např. 
vlivem prudkých 
změn teploty (např. 
při zalévání čepů 
roztaveným olovem, 
či u částí 
akumulujících teplo), 
změn vlhkosti, 
rekrystalizace solí či 
v důsledku 
mrazových cyklů  
-Otřesy podloží 
-Poruchy způsobené 
specifickými 
vlastnostmi 
materiálu (např. 
rozdílné fyzikální 
vlastnosti minerálů 
obsažených 
v hornině) 

-Ztráta soudržnosti 
kamene v okolí 
prasklin 
-V případě míst 
exponovaných vůči 
srážkové vodě riziko 
otevření prasklin 
v důsledku zatékání 
 

-Stanovit příčiny 
povahu a rozsahu 
poškození 
-Zjištění 
fyzikálních 
vlastností 
materiálu 
-Vyhodnocení 
vlivu prostředí 

-Vizuální průzkum 
-Kontinuální 
sledování 
klimatických 
podmínek objektu 
(monitoring) 
-Stanovení obsahu 
vodorozpustných 
solí 
(použiti testovacích 
papírků, měření 
konduktivity)  
 
 

-Ultrazvuková transmise  
-Petrologický průzkum 
(optická mikroskopie) 
Stanovení obsahu 
vodorozpustných solí 
(UV/VIS 
spektrofotometrie, iontová 
chromatografie z vodného 
výluhu) 
-Stanovení obsahu 
vlhkosti.   

 

 lomové Prasklina nebo shluk 
prasklin 
procházejících napříč 
blokem. Lomové 
praskliny často 
vytvářejí zřetelný 
systém poukazující na 
příčinu  

-Statické poruchy 
objektu (např. 
sesedání základu, 
dilatace) 
- Koroze kovových 
prvků 
-Havárie (pád bloku 
z výšky, náraz, pád 
větve apod.) 
-Prudká změna 
teploty (požár) 
-Vnitřní pnutí 
v důsledku objemové 
roztažnosti některých 
minerálů 

-Ztráta soudržnosti 
bloku.  
-Při statických 
poruchách možnost 
pádu části bloku 
-Ohrožení existence 
díla 

-Stanovit příčiny 
povahu a rozsahu 
poškození 
-Stanovení 
mechanických 
vlastností 
materiálu 
-Zjištění rozsahu 
prasklin a 
vyhodnocení rizik 
pro stabilitu 
objektu 
 

-Vizuální průzkum 
-Statické posouzení 
objektu (statický 
průzkum) 
-Zvukový test 
poklepem 
(perkusní metoda) 

-Ultrazvuková transmise 
-Petrologický průzkum 
(vyhodnocení výbrusu 
polarizačním 
mikroskopem) 
-Stanovení pevnosti v tlaku 
a v tahu za ohybu 
-Archivní průzkum (historie 
objektu, předchozí zásahy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupina poškození Podskupiny Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 
Cíle průzkumu Nejběžnější 

metody průzkumu 
Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Přirozené poruchy v 

kameni 

Lasy Plochy diskontinuity 
ve hmotě kamene, 
které představují 
skryté, nebo 
nedostatečně 
vyvinuté vrstevní 
sedimentačního cyklu. 
Tyto plochy se 
v průběhu zvětrávání 
rozšiřují a působí jako 
drenážní zóny, 
kterými proniká do 
bloku voda 

-Nedostatečné 
propojení 
sedimentačních 
vrstev 
-Specifické podmínky 
při vzniku horniny 
-Nesprávně použitý 
blok  

-Lasy mohou vést ke 
vzniku prasklin a 
v extrémních 
případech i 
k rozlomení na několik 
částí 

-Zjištění hloubky a 
směru průběhu 
las 
-Vyhodnocení 
celkové situace 
v závislosti na 
ložení bloku a 
možných rizik 
 

-Vizuální průzkum 
 

-Ultrazvuková transmise  
-Odporové vrtání 
-Petrologický průzkum 
(Optická mikroskopie) 

 

 Kaverny, dutiny a jiné 
nehomogenity  

Skupina přirozeně 
vzniklých poruch 
v hornině, které 
souvisí s mechanismy 
vzniku hornin. 

Vzduchová kapsa 
vzniklá v průběhu 
sedimentace, či větší 
část rozpustného 
materiálu obsažená 
ve hmotě kamene, 
která po rozpadu 
zanechala stopu 
v podobě kaverny 

-Vznik různě velkých 
útvarů, zpravidla 
stabilních, možnost 
-Usazování vody 
(nebezpečí 
v souvislosti 
s mrazovými cykly) 
-Růst mikrovegetace, 
v extrémních přídech 
slouží jako refugia 
hmyzu 

-Vyhodnocení 
možných rizik 
(zatékání do bloku 
atd.) 

-Vizuální průzkum 
-Komparace 
s podobnými 
objekty 

-Petrologický průzkum 
(Optická mikroskopie) 
-Ultrazvuková transmise  

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Skupina poškození Podskupiny Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Oddělení  Tvorba puchýřků, 

deformace 

-Odtržení povrchové 

vrstvy od hmoty 

kamene.  

-Výstupky vyplněné 

vzduchem nebo díry po 

odpadnutí vnější vrstvy. 

-deformace povrchu 

v důsledku pnutí 

-Vodorozpustné soli 

-Rozpínání zvětralého 

povrchu (teplotní 

roztažnost, vlhkostní 

roztažnost, změna 

mineralogického 

složení) 

-Uzavření povrchu 

nebo změna 

mechanických a 

fyzikálních vlastností 

(např. nevhodný 

restaurátorský zákrok - 

překrytí povrchu 

nevhodným 

materiálem, tvorba 

krust) 

-Ztráta soudržnosti 

materiálu pod povrchem 

-Oddělování vrstev 

-Deformace tvaru 

-Stanovit příčiny 

povahu a rozsahu 

poškození 

 -Porovnání 

fyzikálních 

vlastností povrchu a 

materiálu pod 

povrchem 

-Vizuální průzkum, 

-Mikrochemická 

analýza  

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(použiti testovacích 

papírků, měření 

konduktivity)  

-Stanovení kapilární 

nasákavosti a 

nasákavosti pomocí 

Karstenovy trubicE 

-Odporové vrtání 

-Petrologický průzkum 

(Optická mikroskopie) 

-Ultrazvuková transmise   

-Optická mikroskopie 

-Skenovací elektronová 

mikroskopie  

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(UV/VIS 

spektrofotometrie a 

dalších) 

-Stanovení obsahu 

vlhkosti (gravimetrie) 

 

 Oddělení vrstev Fyzické oddělení jedné 

nebo několika vrstev 

v důsledku jejich 

rozdílných fyzikálních 

vlastností 

- rekrystalizace solí pod 

povrchem 

-změna fyzikálních 

vlastností povrchové 

vrstvy v důsledku 

předchozího zákroku 

- změna fyzikálních 

vlastností povrchové 

vrstvy v důsledku 

procesu zvětrávání 

horniny  

-zvětšení objemu složek 

kamene (jílů, minerálů, 

železa atd.) za vzniku 

tlaku 

-mrazové cykly 

-Ztráta soudržnosti 

materiálu pod povrchem 

-Ztráta historického 

povrchu 

-Stanovit příčiny 

povahu a rozsahu 

poškození 

porovnání 

fyzikálních 

vlastností 

povrchových a 

podpovrchových 

vrstev substrátu 

-Zjištění rozsahu 

poškození 

-Vizuální průzkum 

- Zvukový test 

poklepem (perkusní 

metoda) 

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(použiti testovacích 

papírků, měření 

konduktivity)  

 

-Odporové vrtání 

-Petrologický průzkum 

(Optická mikroskopie) 

-Optická mikroskopie 

nábrusu 

-Elektronová 

mikroskopie nábrusu 

-Stanovení kapilární 

nasákavosti a 

nasákavosti pomocí 

Karstenovy trubice 

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(UV/VIS 

spektrofotometrie) 

-Ultrazvuková transmise 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Skupina poškození Podskupiny Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Ztráta hmoty 

/narušení kamene/ 

Selektivní eroze Viditelně rozdílné 

zvětrávání složek 

kamene (např. jílových 

minerálů) vystavených 

působení povětrnosti, 

případně působením 

korozních a erozních 

mechanismů  

(alveolizace).  

 

-Rozdílné chemické a 

fyzikální vlastnosti 

jednotlivých minerálů, 

vrstev  v hornině 

-Vysoký podíl jílových 

minerálů v hornině 

-Nehomogenita 

horniny 

-Nevhodný 

restaurátorský zásah 

 

-Otevření povrchové 

struktury kamene 

-Estetický problém – 

ostré rozhraní mezi více 

a méně narušeným 

povrchem materiálu 

  

-Stanovit příčiny 

povahu a rozsahu 

poškození 

-Analýza 

jednotlivých 

minerálů a vrstev 

v hornině a jejich 

vlastností 

-Studium 

sekundárně 

vzniklých struktur 

v materiálu (např. 

zpevňovacích 

prostředků, nátěrů 

apod.) 

- Vyhodnocení vlivu 

prostředí 

-Vizuální průzkum 

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(použiti testovacích 

papírků, měření 

konduktivity)  

 

-Optická mikroskopie 

-Rastrovací elektronová 

mikroskopie  

(SEM, REM) 

-Stanovení kapilární 

nasákavosti a 

nasákavosti pomocí 

Karstenovy trubice 

-Rentgenová difrakce 

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(UV/VIS 

spektrofotometrie) 

-Petrologický průzkum 

(Optická mikroskopie ) 
 

 Eroze a koroze povrchu -Ztráta originálního 

povrchu.  

-Vymytí, rozpouštění či 

abraze povrchu, změna 

jeho struktury spojená 

s úbytkem pojiva 

horniny nebo povrchové 

vrstvy. 

-Zvyšování hrubosti 

povrchu kamene, tvorba 

otvorů, vypadávání zrn 

apod. 

 

  

-Působení 

povětrnostních vlivů 

(kyselé deště, větrná 

abraze atd.) 

-Působení 

vodorozpustných solí 

-Nevhodné 

restaurátorské zásahy 

(např. rasantní čištění) 

 

 

-Změny struktury 

povrchu  

-Ztráta plochy či detailů 

modelace 

-Větší receptivita pro 

nečistoty 

-Stanovit příčiny 

povahu a rozsahu 

poškození 

-Vyhodnocení vlivu 

prostředí  

-Vizuální průzkum 

-USB  mikroskop  

- Stanovení kapilární 

nasákavosti a 

nasákavosti pomocí 

Karstenovy trubice 

 

 

 

-Optická mikroskopie 

-Skenovací elektronová 

mikroskopie  - 

-Stanovení 

paropropustnosti 

-Peeling test 

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(UV/VIS 

spektrofotometrie) 

Petrologický průzkum 

(Optická mikroskopie)  
 



 
 
 

 
 
 
 

Skupina poškození Podskupiny Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

 Zrnitý rozpad- 

Zpráškovatění,  

Ztráta vnitřní 

soudržnosti kamenné 

hmoty z důvodu 

absence či oslabení 

pojivé složky kamene. 

Rozpad horniny na 

jednotlivá zrna či 

krystaly.  Cukrovatění u 

mramoru. 

-Působení 

povětrnostních vlivů 

(kolísání obsahu 

vlhkosti, zatížení 

-Kolísání teplot 

(teplotní roztažnost), -

Rekrystalizace 

vodorozpustných solí 

-Chemická koroze, 

-Nevhodný 

restaurátorský zákrok  

-Zóna odparu vody 

(poškození souvisí 

s vodorozpustnými 

solemi) 

 

-Ztráta pevnosti horniny, 

rozpad 

-Možnost poškození 

povrchu i větších částí 

objektu 

-Hloubková koroze 

 

 

-Stanovit příčiny 

povahu a rozsah 

poškození 

 

-Vizuální průzkum 

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(použiti testovacích 

papírků,  

-Vyhodnocení vlivu 

bezprostředního 

okolí  

(vzlínající vlhkost, 

poruchy žlabů apod.) 

-Stanovení kapilární 

nasákavosti a 

nasákavosti pomocí 

Karstenovy trubice 

-Peeling test, 

-Odporové vrtání 

-Stanovení pevnosti 

v tlaku a v tahu za ohybu 

-Optická mikroskopie 

-Rentgenová difrakce 

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(UV/VIS 

spektrofotometrie, 

měření konduktivity)) 

-Stanovení obsahu 

vlhkosti (gravimetrie) 

-Petrologický průzkum 

(Optická mikroskopie) 

 

 

Nánosy, filmy, krusty   Krusta Souvislá, soudržná 

akumulace materiálu 

odlišných vlastností na 

povrchu znatelné 

tloušťky deformující 

původní povrch. Může 

být spojena 

s podkladovým 

materiálem nebo může 

vytvářet autonomní 

vrstvu 

 

-Vznik málo 

propustného sádrovce 

na povrchu (typicky ve 

srážkových stínech) 

-Degradovaná 

povrchová úprava 

(nátěr) – např. 

sulfatizace vápenných 

nátěrů  

-degradace starších 

malt a sekundárních 

vrstev (restaurátorské 

zásahy z minulosti) 

-Narušení kamene pod 

krustami v důsledku 

uzavření povrchu 

-Deformace tvaru 

-Vznik pnutí a tvorba 

trhlin 

-V některých případech 

chemické propojení 

s podkladovým 

materiálem 

-Sulfatizace povrchů 

karbonátových 

materiálů 

- Stanovit příčiny 

povahu a rozsah 

poškození 

-Zjištění složení a 

původu tmavé 

krusty 

-Stanovení 

potenciálních rizik 

pro substrát 

-Vizuální a sondážní 

průzkum  

-Praktické zkoušky 

rozpustnosti a 

odstranitelnosti 

krusty 

-Mikrochemická 

analýza 

-Optická mikroskopie  

-Stanovení kapilární 

nasákavosti a 

nasákavosti pomocí 

Karstenovy trubice 

-Rentgenová difrakce 

(XRD) 

-Optická mikroskopie 

nábrusu 

-Infračervená 

spektrometrie 

-Ramanova 

spektroskopie 

-Skenovací elektronová 

mikroskopie s energiově 

disperzním detektorem 

RTG záření 

  



 
 
 
 
 
 
 

Skupina poškození Podskupiny Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

 Filmy 

 

Depozice velmi tenké 

vrstvy exogenních částic 

(např. sazí), dávající 

povrchu kamene 

v exponovaných místech 

tmavý vzhled. Většinou 

jsou ulpělé nečistoty 

pevně navázány na 

podklad 

 

Nezaměňovat s volnými 

nečistotami, krustami a 

lesklým povrchem) 

Atmosférické 

polutanty, nebo částice 

transportované tekoucí 

vodou či prouděním 

vzduchu jsou 

zachycovány tenkým 

lepivým bakteriálním 

filmem. Často závislé 

na typu a složení 

kamene (typické pro 

silikátové horniny). 

Vytváří přirozenou 

patinu určitých typů 

hornin. Svoji roli na 

formování těchto filmů 

mají i mikroorganizmy. 

-Vhodný substrát pro 

mikrobiologické osídlení 

-V některých případech 

tvorba silnějších vrstev 

-Estetický problém 

-Uzavření povrchu a 

degradace kamene pod 

ním 

-Stanovení zdroje 

znečištění 

-Vyhodnocení rizika 

pro památku 

-Zvolit vhodnou 

metodu čištění 

- Zvolit 

optimálnírozsah a 

intenzitu čištění  

-Vizuální průzkum 

-Stanovení kapilární 

nasákavosti a 

nasákavosti pomocí 

Karstenovy trubice -

Optická mikroskopie 

-Mikrochemická 

analýza  

-Praktické zkoušky 

čištění 

-Optická mikroskopie 

nábrusu 

-Skenovací elektronová 

mikroskopie s energiově 

disperzním detektorem 

RTG záření  

-Ramanova 

spektroskopie 

 

 

 Výkvěty 

 

 

 

 

 

 

Výkvěty - Zpravidla 

bělavé, práškové nebo 

vláknité útvary na 

povrchu, slabě 

soudržné. 

-Eflorescence 

vodorozpustných solí 

-Biologické napadení 

(plísně) 

-Stanovit příčiny povahu 

a rozsah poškození 

-Zrnitý rozpad 

-Zpráškovatění 

-Oddělení vrstev 

-Tvorba puchýřků 

-Vlhké skvrny 

-Zjištění původu 

výkvětů  

-Vyhodnocení rizika 

pro památku 

-Vizuální průzkum 

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(použiti testovacích 

papírků, měření 

konduktivity) 

-Optická mikroskopie 

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(UV/VIS 

spektrofotometrie) 

-Mikrobiologický 

průzkum  

-Skenovací elektronová 

mikroskopie s energiově 

disperzním detektorem 

RTG záření 

-Ramanova 

spektroskopie 

 

 Volné nečistoty Akumulace exogenního 

materiálu proměnlivé 

tloušťky. Vrstva není 

příliš propojena se 

substrátem 

-Prašnost 

-Ptačí trus 

- Listy z okolních 

stromů 

-Nevhodné zásahy 

v okolí památky 

-Výkvěty 

-Vhodné prostředí pro 

vznik biologické 

kolonizace 

-Odzkoušení 

vhodné technologie 

čištění 

-Preventivní 

opatření 

-Vizuální průzkum 

-Praktické zkoušky 

odstranění depozitů 

-Vyhodnocení vlivů 

prostředí průzkumem 

okolí 

-Optická mikroskopie 

- Skenovací elektronová 

mikroskopie s energiově 

disperzním detektorem 

RTG 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Skupina poškození Podskupiny Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Změna barevnosti Skvrny, mapy, kresba Změna odstínu, zbarvení 

či sytosti, zbělení, 

skvrnitost. 

-Chemické změny prvků 
obsažených v kameni 
(např. železa)  
Korozní produkty kovů 
v okolí  
-Nevhodné 
restaurátorské zásahy 
 

-Narušení vzhledu 

památky 

-Koroze kovových částí v 

kameni 

-Stanovení příčiny 

změny barvy a -

Vyhodnocení 

potencionálních 

rizik pro substrát 

-Vizuální průzkum 

 

-Průzkum v ultrafialovém 

světle -Petrologický 

průzkum (Optická 

mikroskopie)  

-Hodnocení povrchu 

pomoci optických metod 

(např. DoSa), 

-Skenovací elektronová 

mikroskopie s energiově 

disperzním detektorem 

RTG záření  

-Ramanova 

spektroskopie (?)  

 Vlhká oblast Ztmavnutí kamene 

s nižším barevným 

odstínem způsobeným 

zadržováním vlhkosti. 

-Hygroskopické 

působení solí 

-Zatékání, vzlínající 

vlhkost 

-Tvorba vlhkých skvrn 

-Omezení konzervačního 

zásahu 

-Rozvoj 

mikrobiologického 

osídlení 

-Přítomnost vody v 

materiálu akceleruje 

korozní pochody  

Stanovení příčin 

zvýšené vlhkosti 

-Vizuální průzkum 

-Zhodnocení 

působení okolního 

prostředí a 

konstrukce objektu 

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(použiti testovacích 

papírků, měření 

konduktivity)  

 

-Teplotní analýza 

povrchu - termografie  

-Stanovení obsahu 

vodorozpustných solí 

(UV/VIS 

spektrofotometrie) 

-Stanovení obsahu 

vlhkosti (gravimetrie) 

 

 Lesklý povrch 

 

 

 

 

Homogenní, tenká 

vrstva kopírující povrch 

kamene.  Vznik 

hladkého povrchu, který 

se projevuje odrážením 

světla (leskem) 

-Nevhodná metoda 

konzervace  

-Vyleštěním povrchu 

v důsledku otírání 

(např. provozem). 

 

Nezaměňovat  s 

záměrnou úpravou 

leštěním! 

-Změna optických 

vlastností materiálu 

-Zhoršení 

paropropustnosti 

materiálu 

-estetický problém 

 

-Identifikace 

použitého materiálu 

-Posouzení vlivu na 

substrát 

-Vyhrocení 

estetického dopadu 

na působení díla 

-Vizuální průzkum 

-Optická mikroskopie 

nábrusu 

-Průzkum 

v ultrafialovém světle 

-Skenovací elektronová 

mikroskopie  

-Skenovací elektronová 

mikroskopie s energiově 

disperzním detektorem 

RTG záření 

-Stanovení kapilární 

nasákavosti a 

nasákavosti pomocí 

Karstenovy trubice  

 



 

Skupina poškození Podskupiny Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Biologické napadení Řasy  Mikroskopické 

vegetativní organismy 

bez stonků a listů 

nacházející se jako sypké 

nebo vazké usazeniny 

-Zavlhčení a znečištění 

povrchu 

-Vznik v místech 

s dostatečným zdrojem 

světla a tepla 

-Zvýšené zavlhčení 

objektu 

-Podmínky pro další růst 

mikroorganismů a 

vyšších rostlin 

- Mapování rozsahu 

a vyhodnocení 

možných rizik pro 

substrát 

-Identifikace 

jednotlivých druhů 

mikroorganismů 

-studium 

klimatických vlivů 

-Vizuální průzkum -Optická mikroskopie 

-Mikrobiologický 

průzkum 

-Klimatologický průzkum 

 

 

 

 Lišejníky Rostliny vytvářející 

zaoblené milimetrové až 

centimetrové krusty 

nebo hustě zarostlé 

plošky 

 

 

-Zanedbání péče 

-Znečištění povrchu 

-Podmínky pro další růst 

mikroorganismů a 

vyšších rostlin  

-Mapování rozsahu 

a vyhodnocení 

možných rizik pro 

substrát 

-Identifikace 

jednotlivých druhů 

mikroorganismů 

-Studium 

klimatických vlivů 

-Vizuální průzkum -Optická mikroskopie 

-Mikrobiologický 

průzkum 

-Klimatologický průzkum 

-Petrologické posouzení 

substrátu (pH) 

 

 Mechy Rostlina vytvářející malé 

měkké zelené polštářky 

centimetrových rozměrů 

-Zanedbání péče, 

zavlhčení a znečištění 

povrchu 

-Mechanické rozrušení 

povrchu kořínky 

-Zvýšené zavlhčení 

objektu 

-Podmínky pro další růst 

mikroorganismů a 

vyšších rostlin 

-Chemické narušení 

povrchu v důsledku 

vegetativních procesů 

 

-Mapování rozsahu 

a vyhodnocení 

možných rizik pro 

substrát 

-Identifikace 

jednotlivých druhů 

mikroorganismů 

-studium 

klimatických vlivů 

-Vizuální průzkum -Optická mikroskopie 

-Mikrobiologický 

průzkum 

-Klimatologický průzkum 

 

 

 Vyšší rostliny   Živý organismus, mající 

v úplnosti kořenový 

systém, stonek nebo 

kmen a listy, ačkoliv 

někdy může být tvořen 

jenom listovou 

strukturou 

 

Zanedbání péče, 

zavlhčení a znečištění 

povrchu, mechanické 

narušení kořeny 

-Možné narušení statiky 

objektu v důsledku 

prorůstání kořenového 

systému, mechanické 

poškozen 

 

-Mapování rozsahu 

a vyhodnocení 

možných rizik (vliv 

rostlin na 

hydrogeologické 

prostředí památky  

-Eliminace možných 

rizik v důsledku 

zanedbání péče o 

stromy a další 

vegetaci)  

-Vizuální průzkum -Biologický průzkum 

-Dendrologický průzkum 

 



Poškození omítek a nástěnných maleb 

Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Trhlina (prasklina) Hvězdicovitá 
trhlina 

Shluk trhlin 
vycházející 
paprskovitě 
z jednoho místa 

Koroze a rozpínavost 

kovového prvku 

Mechanická příčina 
(náraz) 

Ztráta adheze i 
koheze omítkových 
vrstev 
 

Zjištění přítomnosti 
kovového prvku 
 
Případně nalezení 
jiného zdroje poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Sondážní průzkum 
 
Perkusní průzkum 
(poklepem) 

Detektor kovu 
 

 

 Vlasová trhlina Prasklina do cca  
1 mm šířky bez 
zřejmého epicentra 
 
 
 

 

Nerovnoměrně rozpíná a 

smršťování materiálu 

(teplotně-vlhkostní 

změny)  

Vibrace 

Požár 

Související s původní 
technikou díla (primární 
trhlina) 

Ztráta adheze i 
koheze omítkových 
vrstev 
 

Zjištění příčin vzniku 
prasklin a fyzikálních 
vlastností materiálu  
 
Vyhodnocení vlivu 
prostředí 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Perkusní průzkum 
(poklepem) 
 

Ultrazvuková 
transmise 
 

 Trhlina Jednotlivá 
prasklina, zřetelně 
viditelná prostým 
okem, vyvolaná 
oddělením jedné 
části zdiva a omítky 
od druhé. 

Statické poruchy objektu 
 

Ztráta adheze i 
koheze omítkových 
vrstev 
 

Zjištění příčin vzniku 
prasklin 
 
Zjištění rozsahu prasklin 
a vyhodnocení rizik pro 
stabilitu objektu 
 
Zjištění případných 
předchozích statických 
zajištění (a jejich 
efektivity – dlouhodobé 
sledování, sádrové 
terče)  

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Perkusní průzkum 
(poklepem) 
 
Sondážní průzkum 
 
 
 

Ultrazvuková 
transmise  
 
Detektor kovu 
 
Statické posouzení 
objektu odborníkem 
 
Termovize 
 
Rešerše archivních 
materiálů (předchozí 
zásahy)  

 Krakelování 

(především u 

olejových technik) 

Síť malých trhlin 
povrchové úpravy 
 

Původní technika  

(rozdíly v tepelné a 

vlhkostní roztažnosti 

barevné vrstvy a jejího 

podkladu, či barevné 

vrstvy a laku) 

Druhotný zásah měnící 

fyzikální vlastnosti 

povrchové vrstvy 

Ztráta adheze 
barevné vrstvy  
k podkladu 
 
Částečná ztráta 
barevné vrstvy 
 
 

Zjištění příčiny vzniku 
krakel 
 
Zjištění míry ztráty 
adheze jednotlivých 
krakel 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Průzkum v bočním 
nasvícení 
 
Stratigrafický průzkum 
povrchových úprav 
 
Identifikace pojiva 
jednotlivých vrstev 
 

Optická mikroskopie a 
REM 
 
Praktické zkoušky 
rozpustnosti a 
odstranitelnosti 
v případě sekundární 
vrstvy 
 
Identifikace pojiva 
povrchové úpravy 
(FTIR, GCMS) 

 



Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Oddělení  

(ztráta adheze) 
Šupinovatění 
(povrchové 
vrstvy) 

Oddělování 
povrchové 
(barevné) vrstvy v 
šupinách 

Zvýšená vlhkost materiálu 

Zvýšená vlhkost vzduchu 

Přítomnost 

vodorozpustných solí 

Rozdíly v tepelné a 

vlhkostní roztažnosti 

povrchové úpravy a jejího 

podkladu 

 

Ztráta soudržnosti 
 
Částečná ztráta 
povrchové vrstvy 

Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Průzkum v bočním 
nasvícení 
 
Měření vlhkosti (příložný 
vlhkoměr, hmotnostní 
analýza odebraného 
materiálu) 
 
Monitorování relativní 
vzdušné vlhkosti 
 
Obsah vodorozpustných 
solí (Spektrofotometrie) 
 
Identifikace pojiva 
povrchové úpravy 
(mikrochemické analýzy) 
 

Optická mikroskopie a 
REM 
 
Měření nasákavosti 
 
Identifikace pojiva 
povrchové úpravy 
(FTIR, GCMS) 
 

 
 Zpuchýřovatění 

(povrchové 
úpravy) 

Oddělené, 
vzduchem 
vyplněné a 
nadzvednuté 
vrchlíkovité 
výstupky barevné 
vrstvy. 

Zvýšená vlhkost materiálu 

Zvýšená vlhkost vzduchu 

Přítomnost 

vodorozpustných solí 

Sekundární změna 

paropropustnosti 

(uzavření povrchu) 

Rozdíly v tepelné a 

vlhkostní roztažnosti 

povrchové úpravy a jejího 

podkladu 

Ztráta soudržnosti 
 
Částečná ztráta 
povrchové vrstvy 
 
Krusta 
 
 

Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Průzkum v bočním 
nasvícení 
 
Měření vlhkosti (příložný 
vlhkoměr, hmotnostní 
analýza odebraného 
materiálu) 
 
Monitorování relativní 
vzdušné vlhkosti 
 
Obsah vodorozpustných 
solí (Spektrofotometrie) 
 
Identifikace pojiva 
povrchové úpravy 
(mikrochemické analýzy) 
 

Měření nasákavosti 
 
Optická mikroskopie a 
REM 
 
Identifikace pojiva 
povrchové úpravy 
(FTIR, GCMS) 
 
Rešerše archivních 
materiálů (předchozí 
zásahy) 

 

 

 

 

 

 

 

        



Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

 Svitkovité 
oddělení 
povrchové vrstvy  

Otevřený defekt se 
svitkovitými okraji, 
často dochází 
k rozdělení vrchní 
omítkové vrstvy 

Sekundární změna 

paropropustnosti 

(uzavření povrchu) 

Zvýšená vlhkost materiálu 

Zvýšená vlhkost vzduchu 

Přítomnost 

vodorozpustných solí 

Rozdíly v tepelné a 

vlhkostní roztažnosti 

povrchové úpravy a jejího 

podkladu 

Ztráta soudržnosti 
materiálu pod 
povrchem 
 
Částečná ztráta 
povrchové vrstvy 
 
Krusta 
 
Ostatní druhy 
degradace povrchu 
 
 

Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Průzkum v bočním 
nasvícení 
 
Měření vlhkosti (příložný 
vlhkoměr, hmotnostní 
analýza odebraného 
materiálu) 
 
Monitorování relativní 
vzdušné vlhkosti 
 
Obsah vodorozpustných 
solí (Spektrofotometrie) 
 
Identifikace pojiva 
povrchové úpravy 
(mikrochemické analýzy) 
 

Optická mikroskopie a 
REM (materiálové 
složení) 
 
Měření nasákavosti 
 
Měření mechanických 
vlastností 
 
Rešerše archivních 
materiálů (předchozí 
zásahy) 

 Oddělení 
omítkových 
vrstev 

Oddělení jedné 
nebo několika 
vrstev (otevřené i 
uzavřené defekty – 
dutiny) 

Odlišná tepelná a 

vlhkostní roztažnost 

jednotlivých vrstev 

(včetně předcházejících i 

druhotných vrstev) 

Mrazové poškození 

Statické poruchy 
 
Původní technologie 
(ztráta soudržnosti 
spodních vrstev) 

Ztráta soudržnosti 
materiálu pod 
povrchem 
 
Výskyt dutin 
 
Ztráta hmoty 

Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Ultrazvuková transmise 
 
Perkusní průzkum 
(poklepem) 

Odporové vrtání 
 
Optická mikroskopie a 
REM (materiálové 
složení) 
 
Měření mechanických 
vlastností 
 
Termovize 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Ztráta koheze 

(soudržnosti) 
Rozpojení omítek 
(povrchové i 
hloubkové) 

Oddělování zrn 
nebo shluků zrn 

Krystalizace solí 
 
Tepelná a vlhkostní 

roztažnost 

Mrazové poškození 

Biologické napadení 

(rostlinné i živočišné) 

Vlhkost omítek a zdiva 
 
Zvýšená vzdušná vlhkost 
 
Druhotný zásah 

Ztráta soudržnosti 
materiálu 
 
Ztráta povrchu 
 
Ztráta omítkových 
vrstev 

Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Obsah vodorozpustných 
solí 
 
Měření vlhkosti (příložný 
vlhkoměr, hmotnostní 
analýza odebraného 
materiálu) 
 
Biologický průzkum 
 
 

Optická mikroskopie a 
REM (materiálové 
složení) 
 
Peeling test 
 
rešerše archivních 
materiálů 
 
Monitorování 
relativní vzdušné 
vlhkosti 
 
Měření nasákavosti 

 Rozpojení 
barevné vrstvy 

Zpráškovatění -  
ztráta soudržnosti 
zrn pigmentu 

Fyzikální degradace celé 

vrstvy nebo některé 

složky (vliv 

vodorozpustných solí, 

změn teploty a vlhkosti) 

Specifické chemické 
reakce (degradace pojiva) 
 
Původní technologie 
(slabé napojení vrstvy) 

Ztráta adheze 
povrchové vrstvy 
k podkladu 
(puchýřovatění, 
šupinovatění) 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Průzkum v bočním 
nasvícení 
 
Optická mikroskopie in 

situ  
(z důvodu nemožnosti 
odebrání vzorku) 
 
Obsah vodorozpustných 
solí (Spekrofotometrie) 
 
Mikrochemické reakce 
(pojivo) 
 
FTIR (analýza pojiva) 
 
Monitorování relativní 
vzdušné vlhkosti 

GCMS (analýza pojiva) 
 
Měření nasákavosti 
vzorku odebraného 
z lépe soudržné 
oblasti 
 
Optická mikroskopie a 
REM (materiálové 
složení) odebraného 
z lépe soudržné 
oblasti 
 
Rešerše archivních 
materiálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Ztráta hmoty  Ztráta omítek Úplná či částečná 
ztráta omítkové 
vrstvy. 

Krystalizace solí 
 
Tepelná roztažnost 

mrazové poškození 

Biologické napadení 
(mechy, lišejníky, vyšší 
rostliny, hmyz) 
 
Zavlhčení  
 
Původní technologie a 
technika (materiál a 
způsob nanesení) 
 
Statické poruchy 
 
Mechanická poškození 
 

Oddělení vrstev 
v bezprostřední 
blízkosti 
 
Rozpojení omítek 
 
Trhliny 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Sledování klimatických 
podmínek (monitorování 
teploty a RH) 
 
Biologický průzkum 
 
Měření vlhkosti (příložný 
vlhkoměr, hmotnostní 
analýza odebraného 
materiálu) 
 
Obsah vodorozpustných 
solí (Spektrofotometrie) 
 
Statický posudek 
 
Perkusní průzkum 
(poklepem) 

Rešerše archivních 
materiálů 
 
Elektronová a optická 
mikroskopie nábrusu 
vzorku odebraného 
z lépe soudržné 
oblasti 
 

 Alveolizace Povrchový útvar 
tvořený sítí 
drobných dutin, 
různého tvaru a 
velikosti, které 
mohou být i 
propojeny. Velikost 
dutin se projevuje 
řádově 
v centimetrech. 

Zavlhčení 
 
Krystalizace solí 
 
Biologická kolonizace 
(hmyz) 
 

Biologické napadení Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Obsah vodorozpustných 
solí (Spektrofotometrie) 
 
Měření vlhkosti (příložný 
vlhkoměr, hmotnostní 
analýza odebraného 
materiálu) 
 
Monitoring vzdušné 

vlhkosti 

Biologický průzkum 

Měření hygroskopické 

nasákavosti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

 Eroze povrchu Ztráta originálního 
povrchu. Vymytí 
povrchu, změna 
jeho struktury 
spojená s úbytkem 
povrchové vrstvy. 

Zavlhčení 
 
Vliv povětrnosti 

Krystalizace solí 

Vymytí povrchu 

v důsledku působení 

dešťové vody, kyselých 

dešťů 

Související s původní 

technikou díla 

(nedohašené vápno) 

 
Mrazové poškození 

Biologické napadení  

Druhotný zásah 

Mechanické namáhání 

Ztráta povrchové 
soudržnosti omítek 
 
Biologické napadení 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Obsah vodorozpustných 
solí (Spektrofotometrie) 
 
Monitoring vlivu počasí 
(vliv povětrnosti a srážek) 
 
Měření vlhkosti (příložný 
vlhkoměr, hmotnostní 
analýza odebraného 
materiálu) 
 
Biologický průzkum 
 
 

Optická mikroskopie 
in situ 
 
Měření kapilární 
nasákavosti 
 
Peeling test 
 
 

 Částečná, či úplná 
ztráta povrchové 
(barevné) vrstvy 

Ztráta horních 
vrstev, či celého 
barevného 
souvrství 
postupným 
práškovatěním, či 
odlupováním šupin, 
krakel, či puchýřů 

Tepelná a vlhkostní 

roztažnost 

Zavlhčení 
 
Krystalizace solí 

Vliv povětrnosti 

Související s původní 
technikou díla 
 
Vliv sekundárních zásahů 

Práškovatění 
 
Šupinovatění 
 
Puchýřovatění 
 
Krakelování 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Měření vlhkosti (příložný 
vlhkoměr, hmotnostní 
analýza odebraného 
materiálu) 
 
Monitoring vzdušné 

vlhkosti 

Obsah vodorozpustných 
solí (Spektrofotometrie) 
 
FTIR (analýza pojiva) 

Optická mikroskopie 
in situ 

 

Monitoring vlivu 
počasí (vliv 
povětrnosti a srážek) 
 
Rešerše archivních 
materiálů 
 
GCMS (analýza pojiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Mechanické 

poškození 

Prohlubeň Hlubší defekt 
nepravidelného 
tvaru (náraz, zásek)  

Mechanické namáhání 
(náraz tvrdého nástroje, 
projektilu, nebo kulky) 
 
Může se jednat také  
o pekování 

Ztráta adheze 
okolních omítkových 
vrstev 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Průzkum v bočním 
nasvícení 
 
Perkusní průzkum 
(poklepem) 

Termovize 

 Vryp, zářez Lineární defekt Mechanické namáhání 
(ztráta materiálu 
způsobená zahroceným 
předmětem) 

Ztráta adheze okolní 
barevné vrstvy k 
podkladu 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Průzkum v bočním 
nasvícení 
 

Optická mikroskopie 
in situ 

 

 Odírání Povrchový defekt Mechanické namáhání 
(způsobené obrušováním, 
dřením, třením,…) 

Ztráta adheze okolní 
barevné vrstvy 
k podkladu 
 
Ztráta koheze 
barevné vrstvy 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Průzkum v bočním 
nasvícení 
 

Optická mikroskopie 
in situ 

 

 Ryté graffiti Povrchově ryté 
grafické prvky 
(nápisy, zobrazení) 

Lidská činnost - 
vandalismus 

Ztráta adheze okolní 
barevné vrstvy 
k podkladu 
 

Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Průzkum v bočním 
nasvícení 
 

Optická mikroskopie 
in situ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

 Restaurátorské 

sondy 

z předchozích 

zásahů 

Stratigrafické, či 
pásové sondy 
provedené za 
účelem poznání 
skrytých vrstev 

Mechanické či chemické 

namáhání 

Ztráta adheze 
vrchních vrstev 
k podkladu 
 
Mechanické či 
chemické poškození 
barevné vrstvy 

Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Rešerše archivních 
materiálů 

Optická mikroskopie 
in situ 

 

 Vrt Jednotlivé či 
skupinové vrty 
provedené ostrým 
nástrojem  

Mechanické namáhání Ztráta adheze 
okolních omítkových 
vrstev 

Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Rešerše archivních 
materiálů 

 

Povrchové změny 

(barva, nánosy) 
Povrchové 
znečištění 
(depozity) 

Akumulace 
exogenního 
materiálu 
proměnlivé 
tloušťky 

Prach 
 
Saze 
 
Pavučiny 
 
Rezidua hmyzí kolonizace 
 
Ptačí trus 
 
Nezáměrné nanesení 
sekundárního materiálu 
(cákance, odstřik, apod.) 
 

Biologické napadení 
(bakterie, plísně) 
 
Chemická a fyzikální 
degradace 
původního materiálu 

Zjištění rozsahu 
poškození 
 
 
Zjištění složení a 
původu znečištění 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Optická mikroskopie  
in situ 
 
Praktické zkoušky 
rozpustnosti a 
odstranitelnosti 
 

 

Průzkum v UV světle 

Optická mikroskopie a 
REM (materiálové 
složení) 

 Krusta Souvislá, soudržná 
akumulovaná 
vrstva materiálu na 
povrchu (často 
propojená 
s depozity) 

Zasolení 
 
Zavlhčení 
 
Povrchové znečištění 
 
Lesklý povrch 

Narušení omítky pod 
krustami 
 
Znečištění 
  
 

Zjištění příčiny 
poškození 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 
 
Zjištění složení a 
původu krusty 
 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Praktické zkoušky 
rozpustnosti a 
odstranitelnosti 
 
Zjištění druhu zasolení 
 
Optická mikroskopie a 
REM (materiálové 
složení) 
 
 
 
 
 
 

Rentgenová difrakce 
(XRD) 
 
Měření nasákavosti 
povrchu 



Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

 Výkvěty 
(Eflorescence) 

Výkvěty - Zpravidla 
bělavé, práškové 
nebo vláknité 
útvary na povrchu, 
slabě soudržné. 

Zasolení 
 
Zavlhčení 
 

Ztráta adheze i 
koheze povrchových 
vrstev 
 
Biologické napadení 
 

Zjištění rozsahu 
poškození 
 
Prověření případné 
záměny s biologickým 
napadením 
 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Zjištění druhu zasolení 
 
Měření vlhkosti (příložný 
vlhkoměr, hmotnostní 
analýza odebraného 
materiálu) 

Průzkum v UV světle 

Mikrobiologický 
průzkum 
 
Rentgenová difrakce 
(XRD) 
 

 Změna barvy Změna odstínu, 
zbarvení či sytosti, 
skvrnitost. 

Chemická reakce 
pigmentů 
 
Chemické změny a 
migrace složek 
obsažených v omítkách  
 
Korozní produkty 

pigmentů, či kovových 

povrchů (zlacení) 

Biologické napadení 

Působení vlhkosti a 

vodorozpustných solí 

(ztmavlé mapy) 

Původní technologie 
(degradace pojiva) 
 
Vliv sekundárních zásahů 

Biologické napadení 
 
Ztráta adheze i 
koheze povrchových 
vrstev 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 

Optická mikroskopie a REM 

(materiálové složení) 

Průzkum druhu a míry 
zasolení 
(Spektrofotometrie) 
 
Mikrobiologický průzkum 
 
Měření vlhkosti (příložný 
vlhkoměr, hmotnostní 
analýza odebraného 
materiálu) 
 

Rentgenová difrakce 
(XRD) 
 
Rentgenová 
fluorescenční analýza 
(XRF) 
 
Rešerše archivních 
materiálů 
 
Průzkum v UV světle 

 Vlhká oblast, 
zatekliny 

Ztmavnutí, dojem 
mokré oblasti 

Zatékající (dešťová) voda 

Vzlínající voda 

Hygroskopicita (zasolení) 
 
Kondenzační vlhkost 

Biologické napadení 
 
Ztráta adheze i 
koheze povrchových 
i podkladových 
vrstev 
 
Projevy krystalizace 
solí 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Měření vlhkosti (příložný 

vlhkoměr, hmotnostní 

analýza odebraného 

materiálu) 

Měření hygroskopické 

nasákavosti 

Monitoring vzdušné 

vlhkosti 

Průzkum druhu a míry 
zasolení 
(Spektrofotometrie)  
 

Průzkum v UV světle 
 



Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

 Povlak, zákal Homogenní, tenká 
povrchová vrstva, 
může být i 
průsvitná. 

Zasolení 

Biologické napadení 

Druhotné zásahy 

Ztráta adheze i 
koheze povrchových 
vrstev 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Optická mikroskopie a 
REM 
 
Mikrobiologický průzkum 
 
Mikrochemické reakce 
(zjištění pojiva) 
 
Rešerše archivních 
materiálů 
 
Zkoušky rozpustnosti 
 
Průzkum v UV světle 

FTIR (analýza 
původního, či 
druhotného pojiva) 
 
Rentgenová difrakce 
(XRD) 
 

 Lesklý povrch Homogenní, tenká 
lesklá povrchová 
vrstva, může být i 
průsvitná. 

Druhotné zásahy 

Zasolení a zavlhčení 

(krusta) 

 

Šupinovatění 
 
Puchýřovatění 
 
Ztráta adheze i 
koheze povrchových 
i podkladových 
vrstev 

Zjištění příčiny 
poškození (prověření 
obvyklých příčin) 
 
Zjištění rozsahu 
poškození 
 
Prověření případné 
souvislosti s původní 
technikou díla 
 
Prověření případné 
záměny s krustou 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Optická mikroskopie 
nábrusu 
 
Optická mikroskopie  
in situ  

 
Průzkum v UV světle 

Rešerše archivních 
materiálů 
 
Zkoušky rozpustnosti 
 
Měření nasákavosti 

FTIR (analýza 
původního, či 
druhotného pojiva) 

 Graffiti (psané, 
kreslené, či 
malované) 

Psané, kreslené, či 
malované grafické 
prvky (nápisy, 
zobrazení) 

Druhotné zásahy  Zjištění rozsahu 
poškození 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Analýza druhu písma 

Průzkum v UV světle 
 
Optická mikroskopie  
in situ  

 



Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

Biologická 

kolonizace 

Bakterie a  
cyanobakterie 

Povlaky a zákaly 
(různá barevnost) 

Vlhkost, malá cirkulace 

vzduchu 

Původní pojivo 

Druhotné zásahy 

Zavlhčení 
 
Zasolení 

Zjištění konkrétního 
druhu biologické 
kolonizace 
 
Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Mikrobiologický průzkum 
 
Průzkum v UV světle 
 
Měření vlhkosti (příložný 

vlhkoměr, hmotnostní 

analýza odebraného 

materiálu) 

Monitoring vzdušné 

vlhkost 

Optická mikroskopie  
in situ  

 

 Plísně a kvasinky Mikroskopické 
houby, jejichž 
kolonie prostým 
okem vypadají jako 
skvrny, chmýřím 
porostlý povlak, síť, 
či hvězdicovitý 
chomáč vláken 
(různá barevnost) 

Zanedbání péče, zavlhčení 
a znečištění povrchu 
 
Vlhkost, malá cirkulace 

vzduchu 

Původní pojivo 

Druhotné zásahy 

(organická pojiva) 

Zavlhčení 
 
Ztráta koheze 
povrchových vrstev 

Zjištění konkrétního 
druhu biologické 
kolonizace 
 
Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
 
Mikrobiologický průzkum  
 
Průzkum v UV světle 
 
Měření vlhkosti (příložný 

vlhkoměr, hmotnostní 

analýza odebraného 

materiálu) 

Monitoring vzdušné 

vlhkosti 

Optická mikroskopie  
in situ  

 

 Řasy Mikroskopické 
vegetativní 
organismy bez 
stonků a listů 
nacházející se 
jako sypké nebo 
vazké usazeniny 

Zavlhčení a znečištění 
povrchu 

Zavlhčení 
 
Ztráta koheze 
povrchových vrstev 

Zjištění konkrétního 
druhu biologické 
kolonizace 
 
Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
  
Biologický průzkum 
 
Průzkum v UV světle 
 
Měření vlhkosti (příložný 

vlhkoměr, hmotnostní 

analýza odebraného 

materiálu) 

Monitoring vzdušné 
vlhkosti 
 
 
 
 

Optická mikroskopie  
in situ  

 



 

 

 

Skupina poškození Podskupina Popis Obvyklá příčina Související 

příčiny/poruchy 

Cíle průzkumu Nejběžnější metody 

průzkumu 

Rozšiřující metody 

průzkumu 

Ilustrační foto 

 Lišejníky Rostliny vytvářející 
zaoblené 
milimetrové až 
centimetrové 
krusty nebo hustě 
zarostlé plošky 

Zanedbání péče, zavlhčení 
a znečištění povrchu 

Zavlhčení 
 
Ztráta koheze 
povrchových i 
podkladových vrstev 

Zjištění konkrétního 
druhu biologické 
kolonizace 
 
Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
  
Biologický průzkum 
 
Měření vlhkosti (příložný 

vlhkoměr, hmotnostní 

analýza odebraného 

materiálu) 

Monitoring vzdušné 
vlhkosti 

Průzkum v UV světle 
 
Optická mikroskopie  
in situ  

 

 Mechy Rostlina vytvářející 
malé měkké zelené 
polštářky 
centimetrových 
rozměrů 

Zanedbání péče, zavlhčení 
a znečištění povrchu 

Zavlhčení 
 
Ztráta koheze 
povrchových i 
podkladových vrstev 

Zjištění konkrétního 
druhu biologické 
kolonizace 
 
Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
  
Biologický průzkum 
 
Měření vlhkosti (příložný 

vlhkoměr, hmotnostní 

analýza odebraného 

materiálu) 

Monitoring vzdušné 
vlhkosti 

Průzkum v UV světle 
 
Optická mikroskopie  
in situ  

 

 Vyšší rostliny   Živý organismus, 
mající v úplnosti 
kořenový systém, 
stonek nebo kmen 
a listy, ačkoliv 
někdy může být 
tvořen jenom 
listovou strukturou 
 

Zanedbání péče, zavlhčení 
a znečištění povrchu 

Zavlhčení 
 
Ztráta adheze i 
koheze povrchových 
i podkladových 
vrstev  

Zjištění konkrétního 
druhu biologické 
kolonizace 
 
Zjištění příčiny a 
rozsahu poškození 
 

Vizuální průzkum a 
grafické zakreslení  
  
Biologický průzkum 
 

 



Příloha metodiky č. 3

Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu. 

Projekt NAKI DF12P01OVV018 „Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické 
porézní materiály“.

Komentář k příloze:

V této příloze je názorná ukázka karet prvků a jejich možného využití. Obsahuje také gra#cké zakreslení do-

tčených prvků a přehlednou mapu poškození kamenných prvků, které je vyjádřeno jednoduchým barevným 

indexem. Do popisů konkrétních prvků jsou zakomponovány informace získané z rešerše starších restaurátor-

ských zpráv.

Zde se jedná o operativní restaurátorský průzkum jižní fasády kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti, který byl 

realizován v průběhu února roku 2015.



Mgr. BcA. Petr Gláser, Drahoraz 37, 507 32 Kopidlno, glaser.petr@gmail.com

Zakreslení kamenných prvků fasády (modře)

Přehled všech hodnocených prvků (indexováno)



Mgr. BcA. Petr Gláser, Drahoraz 37, 507 32 Kopidlno, glaser.petr@gmail.com

Mapa poškození kamenných prvků
(viz index stavu na Kartách prvků)

havarijní

špatný

dobrý

zhoršený



název prvku: označení:

materiál:

technika:

fotodokumentace, nákresy:

popis stavu:

rest. záměr, doporučení:

místo:                                     objekt:                                                                                                                     zpracoval:                                 stav ke dni:

in
d

ex
 s

ta
vu

:

M. Hradiště                   Kaple sv. Anny, již. fasáda, kamenné prvky                                  P. Gláser                          20. 2. 2015

K 2socha sv. Františka z Assisi

pískovec  (v. cca 280-295 cm)

kamenosochařská práce

- silná a rozsáhlá abraze povrchu
- drobné defekty, mechanická poškození
- tmavé kompaktní #lmy
- bionapadení

- viditelné žíly v kameni (nerovnoměrné zvětrávání), lasy! (viz zakreslení, na snímku vpravo je vidět silnější projev degradace 
pod probíhající žílou)

- předzpevnění, celkové čištění, důkladné zpevnění povrchu
- zvláštní ošetření míst se žílami a lasami
- tmelení, plastická a barevná retuš
- preventivní ochrana povrchu (hydrofobizace, biocid)
- sochu není nutné transferovat



název prvku: označení:

materiál:

technika:

fotodokumentace, nákresy:

popis stavu:

rest. záměr, doporučení:

místo:                                     objekt:                                                                                                                     zpracoval:                                 stav ke dni:

in
d

ex
 s

ta
vu

:

M. Hradiště                   Kaple sv. Anny, již. fasáda, kamenné prvky                                  P. Gláser                          20. 2. 2015

K 9kamenná váza

pískovec  (v. 218 cm)

kamenosochařská práce

- abraze povrchu
- drobné defekty, alveoly, mechanická poškození
- tmavé kompaktní #lmy
- bionapadení
- bez závažných prasklin (dole na noze vázy slabá trhlina, dříve již zajišťovaná - na její stav poukazováno již v rest. zprávě J. 
Koňáka a P. Roztočila z roku 1988)

- degradace kamene není v takovém rozsahu jako u soch světců (= jiný materiál, mladší práce..)

- předzpevnění, celkové čištění, důkladné zpevnění povrchu, zvláštní ošetření míst se žílami a lasami
- tmelení, plastická a barevná retuš
- revize atributů a doplňků (plamínky ze slabého Cu plechu přinýtované na korodovaných železných trnech)
- preventivní ochrana povrchu (hydrofobizace, biocid)
- není nutné transferovat



název prvku: označení:

materiál:

technika:

fotodokumentace, nákresy:

popis stavu:

rest. záměr, doporučení:

místo:                                     objekt:                                                                                                                     zpracoval:                                 stav ke dni:

in
d

ex
 s

ta
vu

:

M. Hradiště                   Kaple sv. Anny, již. fasáda, kamenné prvky                                  P. Gláser                          20. 2. 2015

K 34rozvilinová kartuše s nápisem

pískovec

kamenosochařská práce

Kartuše bohatě zdobená rozvilinami nese rytý nápis s chronogramem: “ SANCTÆ / ANNÆ AVIÆ / REDEMPTORIS / NOS-
TRI HONORI / EXSTRVCTA” dávajícím letopočet 1724

- lehce abradovaný povrch, lokálně tmavé silikátové %lmy, sádrovcové krusty v dešť. stínech
- lokálně nesoudržný kámen
- korodované ocelové kotvení (dva háky) a ztékance způsobené usazováním korozních produktů železa
- zbytky zdegradovaného druhotného barevného řešení písma (zbytky původní povrch. úpravy nepozorovány)

- předzpevnění narušených míst, celkové čištění, důkladné zpevnění povrchu
- revize doplňků z umělého kamene, konzervace ocelového kotvení + nový vícevrstvý ochranný nátěr
- zajištění příp. trhlin injektáží
- tmelení, plastická a barevná retuš (vč. písma)
- preventivní ochrana exponovaných míst (hydrofobizace, biocid)



Příloha metodiky č. 3 
 
Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.  
Projekt NAKI DF12P01OVV018 „Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické 
anorganické porézní materiály“. 
 
 
Památkové hodnoty a památková péče1) 

PhDr. Zdeněk Vácha 

 

Hodnotová orientace je úhelným kamenem památkové péče. Co má být chráněno, tedy 

co je (má být) obecně a zejména v konkrétním případě předmětem ochrany, je stěžejní 

otázkou a úkolem pro definici. Tedy, otázka a současně zadání zní: jak památkovou hodnotu 

poznat (identifikovat), pojmenovat (charakterizovat) a následně uchovat (chránit). 

Památková péče, jak je známo, vychází ze zkoumání odkazu minulosti, nesetrvává 

však v akademické pozici, zájmy ochrany prakticky prosazuje a – chtě-nechtě – zaujímá do 

určité míry politické / ideové stanovisko.  

Památková péče spojuje tato ideová východiska s jejich praktickým prosazováním, 

čímž se zároveň v konkrétní situaci nemůže nezabývat technickými aspekty a přírodovědnými 

metodami analyzovatelnými parametry hmoty památek. Památková obnova (u nás obecný 

termín zákonné normy) nutně též zahrnuje tradiční řemeslné dovednosti a snaží se navázat na 

rukodělnou a materiálovou tradici); je péčí o hmotné doklady, jež zároveň zohledňuje 

emotivní dimenzi dědictví, která též nesporně stála u jejího vzniku. 

V mnoha evropských zemích totiž státní památková péče vznikla v 2. polovině 19. 

století a je považována za „skutečnou dceru historismu 19. století“ (a „za jeho ilegitimní dítě“ 

je považováno restaurování)2) a jinde je konstatováno, že vzniká „do určité míry jako 

nemanželské dítě romantismu“3); památková péče byla již dříve považována za „dítě 

historismu, vnouče romantismu, ze strany otce i děda dědičně zatížené a rovněž hříchy jejich 

otců pronásledované do druhého i třetího pokolení“.4) 

Současně po dlouhou dobu byla a dodnes do určité míry je památková péče 

nevyhnutně v zajetí estetických teorií (orientujících se zpravidla tradičně na „umělecké 

hodnoty“ artefaktů); nejpozději od dob Aloise Riegla (jenž chápal památky především 

v rovině nosičů emotivních a pocitových kvalit) však musí být brán i v teoretických 

východiscích v úvahu i faktor „užitných hodnot“ kulturních statků. 



Od 18. století hrály v péči o kulturní dědictví vždy roli kognitivní i emocionální 

hodnoty, a to až do doby, kdy kolem roku 1900 byl „kodifikován“ právě Rieglův systém 

památkových hodnot; jde však o „otevřený systém“ porovnatelný s váhami, v němž se 

opakovaně stavějí hodnoty do vzájemnému poměru a v němž „hodnota stáří“ je pouze jedním 

z „hráčů“ mezi dalšími.5) Alois Riegl, jenž tedy může být považován za tvůrce prvního 

koherentního systému hodnotové analýzy památek, však současně ve svém návrhu 

památkového zákona pro monarchii postupoval zcela pragmaticky – definoval památky jako 

díla lidských rukou, od jejichž vzniku uplynulo nejméně 60 let (a pro statky, jež nejsou 

v soukromých rukou ochranu, viděl ochranu přímo ze zákona, pokud příslušný úřad 

nerozhodne o její nezbytnosti).6) 

V našich podmínkách se ucelený památkový hodnotový systém pokoušel sestavit 

Vlastimil Vinter, teoretik památkové péče (mj. autor skript Úvod do dějin a teorie památkové 

péče I. a II.; 1982). Ve své publikaci Stručný slovník památkové péče (1983) Vinter shrnuje 

složitý alternativní systém a dělí hodnoty kulturních památek do tří základních povah a do tří 

základních druhů. Dle základní povahy je dělení na hodnoty přímé, nepřímé a funkční. Přímé 

hodnoty mají být bezprostředně obsaženy v autentické hmotné realizaci objektu, a lze je 

z něho vyčíst. Nepřímé hodnoty nabývá památka vztahem k vnějším skutečnostem, hodnoty 

funkční vyplývají ze společenského uplatnění památky. Přímé a nepřímé hodnoty jsou, dle 

Vintera, trojího druhu. Hodnoty památky jako dokumentu (hodnoty historicko-dokumentární), 

hodnoty památky jako lidského díla (umělecké, vědecké, technické či jiné tvůrčí činnosti) a 

hodnoty stáří. 

Funkční hodnoty rozlišuje z hlediska časového na prvotní a následné, z hlediska záměrnosti 

na vlastní a implikované a z hlediska účelu na hmotně účelové a ideově účelové. Zároveň 

konstatuje, že v „konkrétních památkách se jejich hodnoty navzájem prolínají v různých 

proporcích“ podstata památkových hodnot však vždy spočívá v jejich autenticitě.7)  

 Hodnotovými aspekty stavebních památek se u nás zabývali zejména Vladimír 

Novotný8), po něm Milena Radová9) a konečně Vojtěch Láska ve svém rozsáhlém a v mnoha 

ohledech inspirativním pojednání z roku 2000.10) Jde dodnes v našich podmínkách o stěžejní 

dílo a východisko k dalším úvahám. 

Autor analyzuje mj. postoje, jež se odrážejí v mezinárodních pramenech, spojených 

většinou s organizacemi ICOMOS, resp. UNESCO a zvláště Dokumentu (o autenticitě) 

z Nara (1994), přičemž neopomíná zmínit jeho „relativizující“ povahu.  

Stěžejní otázkou Láskova pojednání je, zda  hledět na hodnotu památky jako na jedinou a 

neoddělitelnou, nebo zda spíš vidět v souhrnné památkové hodnotě souhrn dílčích hodnot, 



navzájem oddělitelných a schopných existovat nezávisle jedna na druhé (s. 3). Upozorňuje 

zároveň na dělení památkových hodnot u Gottfrieda Kiesowa. 

Sám Láska potom analyzuje, vycházeje z pojmu autenticita (méně již integrita) jako 

z pevného bodu hodnotového systému památkové péče, tuto problematiku dělením do 

kategorií: 
– Autenticita a hodnota historického dokumentu  

– Autenticita a hodnota kulturního díla 

– Integrita a hodnota souvztažnosti 

– Integrita a rozpad památky 

– Autenticita a materiál 

– Autenticita a tradice 

– Autenticita a emotivní působivost památky 

– Autenticita a malebnost 

– Autenticita a hodnota stáří 

Autor v závěru konstatuje, že jeho pojednání je jen jakýmsi úvodním krokem, a téma 

může být rozšiřováno; zmiňuje hodnotu symbolu, hodnotu typičnosti, hodnotu relativní 

významnosti památky (s. 21).  

Podle zmíněného Kiesowa11) existují tato kritéria hodnocení památek: 

– Umělecké důvody 

Umělecká kvalita 

Vývojový historický význam 

Postavení v tvorbě významného umělce 

Hodnota vzácnosti zástupce určitého stylu 

Kvalita nebo rozmanitost členění fasády a ornamentiky 

Kvalita nebo rozmanitost vnitřního vybavení 

– Vědecké důvody 

Význam pro vědu o umění 

Přírodovědný význam pro dějiny Země 

Význam pro prehistorii a rané dějiny 

Význam pro výzkum bydlení 

– Technické důvody 

Důležitý doklad vývoje techniky 

Kvalita konstrukce nebo způsobu provedení 

Řemeslná nebo technická kvalita provedení 



Zachovaný nezměněný originální tvar a barva 

Zvlášť dobrý stavebně-technický stav 

– Historické důvody 

Význam pro dějiny osídlení 

Význam pro dějiny náboženství 

Důležitý doklad historické epochy 

Míst důležité politické události 

Místo narození, činnosti nebo úmrtí známé osobnosti 

Význam pro dějiny práva 

Význam pro sociální dějiny 

Význam pro územní a válečnou historii 

Význam pro dějiny hospodářství a dopravy 

Význam pro dějiny zahradní architektury a myslivectví 

Význam pro národopis a regionální dějiny 

Hodnota lidové paměti 

– Urbanistický význam 

Význam exponované samostatné stavby pro vzhled sídla nebo krajiny 

Hodnota symbolu reprezentující celou obec 

Důležitá složka utvářející prostor nebo atmosféru ulice, náměstí, obce 

Funkce proporcí v bezprostřední blízkosti významné stavební památky 

Podstatný zbytek historické urbanistické koncepce 

 

Jak konstatoval již Láska, určitým vodítkem orientaci v oblasti distinkce památkových 

hodnot v mezinárodním kontextu může být metodika pro určení kritérií pro zápis kulturního 

statku na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO (The Criteria for Selection to be 

included on the World Heritage List / Operational Guidelines for the Implementation of the 

World Heritage Convention). 

Podmínkou je, že statek: 

(i) – je mistrovským dílem tvůrčího talentu člověka 

nebo 

(ii) – představuje významný mezník v hodnotách člověka (v určité době nebo kulturním 

období) ve vývoji v architektuře, technice, umění či urbanismu 

nebo 

(iii) – je jedinečným důkazem o existující nebo už vymizelé civilizaci nebo kulturní tradici 



nebo 

(iv) – je skvělou ukázkou stavby, architektonického nebo technologického souboru, 

dokumentující jednu nebo více významných etap v historii lidstva 

nebo 

(v) – je skvělou ukázkou určitého způsobu osidlování nebo způsobu využití půdy či moře, 

typického pro nějakou kulturu, zejména tam, kde hrozí poškození vnějšími či vnitřními vlivy, 

jejichž dopad by byl nevratný 

nebo 

(vi) – souvisí přímo nebo specificky s událostmi, s tradicemi, s převratnými myšlenkami, s 

vyznáním či vírou, s literaturou či uměním majícím univerzální význam (toto kritérium není 

obvykle používáno samostatně, ale společně s jinými kritérii) 

 

Výše zmíněný Dokument z Nara, jenž se zabývá hodnotami vztaženými k pojmu 

autenticita, obsahuje následující sdělení:  
 

Hodnoty a autenticita 

9. Péče o kulturní dědictví ve všech jeho podobách a ze všech jeho období nachází své 

ospravedlnění v hodnotách přisuzovaných tomuto dědictví. Co nejpřesnější chápání těchto 

hodnot závisí, mezi jiným, na důvěryhodnosti zdrojů informací, které se jimi zabývají. 

Posouzení autentičnosti díla, stejně jako jeho formy a použitého materiálu, je založeno na 

znalostech, pochopení a interpretaci uvedených informačních zdrojů, ve vztahu k původním i 

k dalším charakteristikám dědictví, k jeho historickému vývoji i k jeho významu. 

10. Autentičnost, tak jak byla určena a potvrzena Benátskou chartou, se jeví jako hlavní 

kvalitativní faktor, pokud jde o důvěryhodnost informačních zdrojů, které jsou k dispozici. 

Její úloha je rozhodující jak pro jakoukoli vědeckou studii či aktivitu související s péčí či 

obnovou, tak pro postup uplatňovaný při zařazování do Seznamu světového dědictví nebo do 

jakéhokoli jiného seznamu kulturního dědictví. 

11. Posuzování jak hodnot přisuzovaných kulturnímu dědictví, tak faktorů podmiňujících 

důvěryhodnost informačních zdrojů, se může lišit od jedné kultury k druhé, a dokonce i v 

rámci jedné kultury. Je proto vyloučené, aby posuzování hodnoty a autentičnosti bylo 

založeno na jednotných kritériích. Naopak, respektování těchto kultur vyžaduje, aby každé 

dílo bylo posuzováno a hodnoceno s ohledem na hlediska charakterizující příslušný kulturní 

kontext. 



12. Proto je mimořádně důležité a naléhavé, aby v každé kultuře byly charakterizovány 

specifické znaky vztahující se k hodnotám daného kulturního dědictví a k důvěryhodnosti a 

spolehlivosti příslušných informačních zdrojů. 

13. V závislosti na charakteru památky či sídla a jejich kulturního kontextu je posouzení 

autentičnosti vázáno na různorodost informačních zdrojů. Ty zahrnují koncepci a formu, 

materiály a hmoty, použití a funkci, tradici a techniku, polohu a umístění, duch a dojem, 

původní stav a historický vývoj. Tyto zdroje buď patří k dílu nebo existuji mimo ně. Použiti 

těchto pramenů umožňuje popsat kulturní památku s přihlédnutím k jeho specifickým 

dimenzím po umělecké, technické, historické a společenské stránce. 

To, co chráníme jako památku, musí mít nepochybně vždy nějakou hodnotu, nějaký 

význam. Hodnoty tedy zpravidla přiznáváme věcem, jež posléze i památkami nazýváme, a – 

zpětně: pokud víme, co bylo kdysi takto nazýváno, můžeme nepřímo dedukovat, čemu byly 

hodnoty připisovány. A to i v případě, že se nezachovalo žádné další zdůvodnění, žádné 

„vysvětlení“. Hodnoty připisované památce můžeme tedy ve zpětném pohledu identifikovat 

často pouze z analýzy toho, co bývá takto pojmenováno. Význam pojetí památky – jako 

nositele hodnot – se v čase proměňuje. 

Již antika již zná slovo monumentum ve smyslu id qou quis monetur, tedy to, co 

upomíná. Vztahuje se na movité i nemovité věci.  

Ve středověku Monumentum bylo primárně memoria ve smyslu sepulcrum (hrob, náhrobek 

apod.), ne však výlučně; ve smyslu „památník, památka“ (Denkmaal) může být chápáno i 

nadání ve smyslu fundace. 

Když kolem roku 1140 vzniká záznam Mirabilia urbis Romae – soupis významných staveb 

Říma z pohanské doby – jsou označovány pojmem monumentum, monumenta Říma jsou 

chválena papežem Evženem IV. (papežem 1431-1447) a je požadována jejich ochrana. 

Od 16. století se v německém jazykovém prostoru jsou pojmy Monument a Denckmahl 

synonymy. 

Již od 18. století se ve francouzštině používá vedle pojmu monument i pojem antiquité u 

Bernarda de Montfaucon (L´Antiquité expliquée et representée en figures; Paris 1722, a dále 

také Les monuments de la monarchie françois qui comprennent l´histoire de France avec les 

figures de chaque règne que l´injure des tems a épargenées; Paris 1729-1733). 

Zájem na památce nemá pouze kognitivní a racionální , ale i citovou komponentu a ve 

Voltairově apelu pro sentiment byl dán základ pro rozlišovací schopnosti v estetických 

otázkách. Klasicistní estetika v osobě Johanna Winckelmanna prosazuje estetiku jako 

selektivní korektiv.12) 



John Ruskin, patrně nejvýraznější osobnost viktoriánského hnutí ochrany památek 

v roce 1849 (The Seven Lamps of Architecture) viděl hodnotu „slávu“ stavebních děl v jejich 

stáří a hlubokém smyslu pro mnohost výpovědí... ("For, indeed, the greatest glory of a 

building is not in its stones, not in its gold. Its glory is in its Age, and in that deep sense of 

voicefulness, of stern watching, of mysterious sympathy, nay, even of approval or 

condemnation, which we feel in walls that have long been washed by the passing waves of 

humanity.”; (Citováno ze Seven Lamps /"The Lamp of Memory“/) c. 6; Cook and 

Wedderburn 8. 233-34.) 

Od 30. let 19. století se v památkové péči objevuje pojem monument classé, jež značí, 

že pro hodnocení památek se používá dvojstupňová škála; z celého souboru „pamětihodností“ 

je prováděna selekce těch, jejichž zachování je ve veřejném zájmu.13)  

V roce 1830 předkládá François Pierre Guizot (1787-1874), francouzský ministr vzdělávání, 

zprávu ke zřízení generálního inspektorátu historických památek. (Rapport au Roi sur la 

création d'une inspection générale des monumens historiques) a za začátek památkové 

legislativy je možné považovat vznik francouzské Komise pro historické památky (Comission 

des monuments historiques) v roce 1837, zde se tedy setkáváme s pojmem historická památka 

a pojmem classement (řazení, třídění), tj. selekci pro účely evidence. 

Když v roce 1845 vydal Archeologický výbor českého Národního muzea (Archäologisches 

Comité des böhmischen Nationalmuseums) brožurku Uiber Böhmische Altertümer und die 

Nothwendigkeit dieselben vor Verderben zu schützen, jsou pod pojmem starožitnost míněny i 

historické stavby, malby i sochy; ty všechny měly být chráněny před zmarem.  

Záběr památkové péče v monarchii – a tedy zároveň i změna diskursu – je zřejmý mj. 

z posunu, jenž zaznamenal název její první celostátní institucionalizované formy – Císařsko-

královské Centrální komise pro výzkum a zachování stavebních památek (Baudenkmale) 

z roku 1850. Ta byla v roce 1873 přejmenována na Císařsko-královskou Centrální komisi pro 

výzkum a zachování uměleckých a historických památek (...der kunst- und historischen 

Denkmale), čímž se rozsah chráněného zájmu jednoznačně rozšířil. Tímto přejmenováním 

bylo mj. sděleno, že za předmět ochrany hodný zachování (Erhaltung), nejsou považovány 

pouze historické stavby, ale též jiné památky, ať již jsou svědky historie či milníky dějin 

umění. 

Posuzování památkového fondu probíhalo mj. na základě kategorií starožitné hodnoty 

(Altertumswert) jako hodnoty originálu či sekundárního originálního stavu (sekundärer 

Originalzustand), patina stáří a krása stáří (Alterspatina, Alterschönheit), hodnota 

výjimečnosti (Seltenheitswewrt) a historicky hodnotné dějinné vztahy (geschichtliche 



Beziehungen geschichtlich wertvoll). Zde vidíme příklad struktury hodnotových kritérií 

včetně příslušných pojmů, jež se z větší části nestaly součástí oborového slovníku, resp. Co 

přinesl však Riegl nového14), je jasné pojmenování existence „významu“ památek (pro 

společnost) a strukturovanosti hodnot památek, přičemž dle této struktury lze hodnoty 

památky poměřovat. Hodnoty dělí na pamětní (dle překladu Iva a Tomáše Hlobilových) – 

Erinnerungswerte – hodnotu stáří (Alterswert), historickou hodnotu (der historische Wert) a 

záměrnou pamětní hodnotu (der gewollte Erinnerungwert) a přítomnostní: užitnou hodnotu 

(Gebrauchswert) a uměleckou hodnotu (Kunstwert), k níž ještě přiřazuje hodnotu novosti 

(Neuheitswert) a relativní uměleckou hodnotu (relative Kunstwert). 

 Pokud bychom měli postupovat metodou, tj. odvozovat z toho, co je jako chráněné 

(památka) pojmenováno, na hodnoty, jež jsou této věci eo ipso přisuzovány, nesmíme 

pominout zákonné definice památek. 

Zákon platný v ČR (Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších změn) definuje památky:  

§ 2 

Kulturní památky 

(1) Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky 

(dále jen „ministerstvo kultury“) nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, 

a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 

společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce 

člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, 

umělecké, vědecké a technické, 

b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. 

Pro porovnání: zákon platný nyní v SR (ZÁKON NR SR č. 49/2002 Z.z. z 19. 

decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu) definuje památku 

§ 2 

Základné pojmy: 

... 

(2) Pamiatková hodnota je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, 

urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-

remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej 

ochrany. 

(3) Kultúrna pamiatka podľa tohto zákona je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej 

hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ak ide o archeologický 



nález, kultúrnou pamiatkou môže byť aj neodkrytá hnuteľná vec alebo neodkrytá nehnuteľná 

vec, zistená metódami a technikami archeologického výskumu. 

 

 Oba zákony – v zásadě totožně – dělí hodnoty do kategorií, s jejichž pomocí by měla 

být (budoucí) památka prověřována; „test“ naplňování kritérií však není procedurálně ani 

věcně formalizován. 

Pro porovnání, v pokynech pro implementaci konvence o světovém dědictví (UNESCO, 

verze 2012) – Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention – jsou za součásti kulturního dědictví považovány památky (monuments): díla 

architektury, monumentální sochařství a malířství, prvky a struktury archeologické povahy, 

nápisy, jeskynní obydlí a kombinace vlastností ...  

For the purposes of this Convention, the following shall be considered as "cultural heritage"; 
- monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or 
structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of 
features, which are of Outstanding Universal Value from the point of view of history, art or 
science; 
- groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their 
architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of Outstanding Universal 
Value from the point of view of history, art or science; 
- sites: works of man or the combined works of nature and of man, and areas including 
archaeological sites which are of Outstanding Universal Value from the historical, aesthetic, 
ethnological or anthropological points of view. 

 

Autenticitu v pokynech pro implementaci Konvence o světovém dědictví nalézáme 

v podobě , kdy se hovoří autenticitě v případě, že lze pravdivě a důvěryhodně prokázat kulturní 

hodnoty, jež se manifestují prostřednictvím: 

• tvaru a formy (form and design); 

• materiálu a hmotné podstaty (materials and substance); 

• využití a funkce (use and function);  

• tradice, technologie a systémy řízení (traditions, techniques and management 

systems); 

• umístění a uspořádání (location and setting); 

• jazyk a jiné formy nehmotného dědictví (language, and other forms of 

intangible heritage); 

• podstata /duch/ a pocit a jiné vnitřní a vnější okolnosti (spirit and feeling; and 

other internal and external factors) 

 



 Zmíněný Kiesow ve své úvaze o profesi památkáře15) hovoří o tom, že historik 

umění je v památkové péči především vědcem a že jeho přínos spočívá hlavně ve 

zdůvodňování památkové hodnoty... Památkové hodnoty jsou tématem, jemuž je v diskursu o 

smyslu, poslání i prostředcích památkové péče věnována, pochopitelně, permanentní 

pozornost. Od aktuálního stavu odpovědí na otázky – co z kulturního dědictví a proč chráníme 

– závisí budoucnost oboru i hmotného kulturního dědictví samotného. 
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