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1. CÍL METODIKY 

Cílem metodiky je uvést do praxe zcela nový a dosud nepoužívaný postup neinvazivní analýzy 

malovaných portrétních miniatur o rozměrech obvykle nepřesahujících velikost lidské dlaně (blíže viz 

Sršeň a Trmalová, 2005), který není dostupný ani na zahraničních pracovištích. I když tento postup 

vyžaduje spolupráci vlastníků děl a restaurátorů se specializovanými laboratořemi a nelze jej tedy 

provádět rutinně, může přinést významná zjištění o materiálech a technologiích, která jinou cestou 

získat nelze. Kombinuje v sobě morfologickou a materiálovou analýzu barevné vrstvy a podložky ve 

velmi vysokém rozlišení s využitím environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu 

s energiově-disperzním rtg. spektrometrem (EREM-EDS). EDS analýza v klasickém rastrovacím 

elektronovém mikroskopu (REM-EDS) se sice pro malé objekty typu portrétních miniatur již používá, 

výběr vhodných objektů je však značně limitován díky nutnosti měřit je v prostředí tlaku plynů blížících 

se vakuu. To je možné pouze u některých typů podložek, například kovových; zcela vyloučena je 

slonovina, která velmi citlivě reaguje na jakékoliv změny prostředí a deformuje se již jen při malém 

poklesu vzdušné vlhkosti. Slonovinová destička je však zároveň nejběžnějším typem podložky 

miniaturních portrétů 18. a 19. století. (Obr. 1) Hlavním inovativním prvkem je proto využití systému 

EREM, kde je místo inertního plynu (dusík, argon) použita v měřicí komoře směs dusíku a vodní páry o 

definovaném tlaku odpovídajícímu žádané relativní vlhkosti. Tak je umožněna zcela neinvazivní analýza 

malovaných objektů na choulostivých typech podložek.   

    

 

 

Obr. 1 Miniaturní portrét a jeho základní 
charakteristiky - v tomto případě jde o portrét 
Antona Grafa von Hardegg (1773–1825), od 
neznámého malíře, vídeňská škola, Inv. č. 
JR02534a004a; Národní památkový ústav České 
Budějovice, akvarel/kvaš na slonovině; slonovina je 
v našich sbírkách nejběžnější typ podložky, typický 
pro většinu miniatur je i oválný tvar a rozměry pod 
10 cm  (Foto archiv Laboratoře ALMA) 

 

2. POPIS VLASTNÍ METODIKY 

2.1. Úvod 

V souladu s dříve vydanými metodikami (Hradil a Hradilová, 2016 a Čermáková a Košařová, 2016) 

bude v tomto textu termínem „neinvazivní“ průzkum či metoda označován způsob měření, kdy 

nedochází k narušení integrity studovaného díla, například odběrem vzorku. (Hradil a kol., 2013) Jako 

invazívní (nebo mikro-invazívní) může být však také chápan i způsob měření díla, kdy dochází 

k nežádoucí lokální degradaci vlivem interakce analytického záření a materiálů díla – zejména tehdy, 

je-li tato degradace snadno viditelná okem nebo optickým mikroskopem nebo kdy se může výrazněji 

projevit v dlouhodobém měřítku. Za relativně velmi bezpečné lze v tomto ohledu považovat záření 
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infračervené (používané například při bodové analýze metodou infračervené spektrometrie – FT-IR) 

nebo rentgenové (používané například při analýze rtg. fluorescenčními metodami – XRF nebo 

metodami práškové rtg. difrakce a mikrodifrakce – XRPD / µXRPD). (Hradilová a Hradil, 2015, Hradilová 

a kol., 2020 a Garrappa a kol., 2020) Mnohem problematičtější z pohledu invazivity se jeví speciální 

optická záření – lasery. Jako mikro-invazívní lze proto určitě označit metodu spektrometrie laserem 

buzeného plazmatu (LIBS), u Ramanovy spektroskopie (RS) invazivita závisí na regulaci výkonu laseru 

zejména při analýze silně absorbujících (tmavých) materiálů. V případě elektronů, které jsou 

analytickým zářením v elektronových mikroskopech, žádné systematické studie dosud neexistují. Je to 

dáno tím, že malované objekty se v elektronových mikroskopech zkoumají velmi málo (z důvodů 

popsaných výše), častěji jde o fragmenty (například různé střepy z archeologických vykopávek) nebo 

mikro-vzorky, a u nich drobná poškození nevadí. Jisté je, že při běžné REM-EDS analýze zůstávají na 

povrchu v některých případech (zejména při interakci s organickými složkami) viditelné stopy. 

Vzhledem k velkému zvětšení a prostorovému rozlišení, při kterém se analýzy provádějí, se však jedná 

o stopy v řádu mikrometrů, které nejsou ve větším měřítku patrné. Nelze proto tuto techniku obecně 

označit jako mikro-invazívní. Regulace energie a proudu svazku dopadajících elektronů je ale na místě. 

Pro účely této metodiky byly otestovány a uplatněny přístupy elektronové mikroskopie při 

materiálovém výzkumu miniaturních portrétů na slonovině a rovněž popsány návaznosti na další 

analytické metody používané v dané oblasti (viz např. Kočí a kol., 2021, v procesu certifikace). Okruhy, 

které metodika zpracovává, jsou v zásadě dva – (i) morfologická analýza a (ii) analýza prvkového 

složení. Zatímco v prvním případě je hlavním přínosem studium morfologických detailů při velkém 

zvětšení s cílem například neinvazívně rozlišit různé biologické materiály podložek nebo 

charakterizovat jejich mikrostrukturu, v druhém případě jde o provedení prvkové analýzy ve vysokém 

prostorovém rozlišení (na úrovni jednotlivých pigmentových zrn), což běžně používaná neinvazívní XRF 

nenabízí. V rámci toho jde pak i o přímou identifikaci některých pigmentů podle lehkých prvků (např. 

ultramarínu), což opět s pomocí neinvazívní XRF dosáhnout nelze. V zásadě je tedy popsáno 

komplementární užití EREM-EDS vedle běžnější XRF, které významně rozšiřuje možnosti neinvazívní 

prvkové analýzy miniatur.  

  

2.2. Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie (EREM) 

2.2.1. Principy EREM v kombinaci s EDS 

Ve svém základním provedení je environmentální rastrovací elektronový mikroskop (EREM) v 

podstatě rastrovací elektronový mikroskop (REM), který umožňuje pořizovat snímky objektů, které 

nejen že nejsou vodivé, ale mohou být i vlhké (typicky biologické preparáty) – to je umožněno 

přítomností dostatečného množství plynu, často vodní páry, v komoře vzorku. Běžné REM naopak 

vyžadují tlak plynu blížící se vakuu, případně tzv. nízké vakuum, což je režim jen s velmi nízkým tlakem 

plynu v komoře vzorku. EREM je unikátní svými speciálními detektory a oddělenými čerpacími systémy 

umožňujícími přechod elektronového svazku z vysokého vakua v tubusu mikroskopu do prostředí s 

vysokým tlakem plynu v měřicí komoře – to z něj činí vysoce sofistikovaný a jedinečný nástroj navržený 

pro účely zobrazování objektů ve velkém zvětšení při zachování jejich přirozeného stavu.  

Základní aplikační oblastí je zobrazování – popis morfologie objektů, topologie/topografie povrchu 

nebo měření velikosti a distribuce částic. Stejně jako v případě klasického REM je obraz získáván 

detekcí zpětně odražených nebo sekundárních elektronů, vzniklých po interakci elektronového svazku 

s povrchem vzorku/objektu. Stejně tak platí, že při nepružné interakci urychleného elektronu s 
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elektronovým obalem atomu určitého chemického prvku přítomného ve studovaném materiálu 

dochází k vyzáření charakteristického rtg. záření, které lze spektroskopicky analyzovat pomocí EDS 

detektoru. Rozdíl v EDS analýze pomocí REM a EREM však spočívá zejména v tom, že plyn v komoře 

vzorku EREM rozptyluje svazek primárních elektronů zejména v závislosti na urychlovacím napětí, tlaku 

a typu tohoto plynu, ale také na délce dráhy, po které se elektronový svazek v plynném prostředí šíří. 

Míra interakce spolu s tlakem plynu a dráhou v plynu roste a čím je vyšší, tím jsou výrazněji ovlivněny 

parametry prvkové analýzy – meze detekce a definice analyzované oblasti. (Pospíchal, 2019) V praxi to 

znamená, že minoritní nebo stopová množství přítomných prvků nemusí být rozpoznána a koncentrace 

hlavních komponent se relativně sníží. Při vyšším rozptylu se více projeví i složení okolí analyzovaného 

bodu. Přesnost a správnost kvantitativní analýzy není možné obecně stanovit a kalibrace pomocí 

standardů je nutná pro každý analyzovaný materiál, prostředí a parametry, při nichž byla analýza 

prováděna. Na druhou stranu již existuje celá řada matematických postupů, jak vliv rozptylu na analýzu 

simulovat. (Pospíchal, 2019) 

Pro použití EREM v oblasti environmentálních aplikací je nejčastěji používaným plynem vodní pára, 

alternativně se používají také dusík, argon, hélium nebo vzduch (závisí přitom na konstrukci každého 

konkrétního přístroje). Vlivem složení plynu na rozptyl elektronového svazku a mírou ovlivnění 

zaznamenaných spekter se zabývá málo publikací – ze srovnávacích analýz publikovaných již v roce 

2002 vychází například argon mnohem hůře než vodní pára. (Newbury, 2002). Z pohledu analýzy 

portrétních miniatur je vodní pára nebo případně vzduch logickou volbou i proto, že slonovinová 

podložka je biologickým materiálem a tato prostředí za přísně kontrolovaných tlaků se nejvíce blíží 

vnějším podmínkám, při kterých jsou miniatury uchovávány. 

 

2.2.2. Aplikace (E)REM-EDS v oboru neinvazívní analýzy kulturního dědictví 

Rastrovací (skenovací) elektronová mikroskopie ve spojení s EDS (REM-EDS) je velmi rozšířeným 

nástrojem nedestruktivní analýzy mikro-vzorků odebraných z výtvarných děl. Prvkové složení 

malířských vrstev, jednotlivých pigmentových zrn, podkladů, druhotných korozních vrstev apod. se 

získává s vysokým prostorovým rozlišením, které je důležité pro analýzu heterogenních směsí 

malířských vrstev viditelných v příčném řezu (nábrusu). V poslední době byla ale metoda REM-EDS 

použita i pro neinvazívní analýzu malých objektů (rozměrově vhodných pro umístění do měřicí komory) 

– jednalo se zejména o vodivé kovové předměty, např. mince nebo šperky (Guerra a Pagès-Camagna, 

2019; Ottenwelter a kol., 2020) ale také miniaturní malby na kovové podložce (Veiga a kol., 2014 a 

2015; Albini a kol., 2020). Pro malované objekty byl ve všech případech použit režim nízkého vakua 

(dostupný v systémech označovaných jako CP - „constant pressure“ SEM nebo VP -“variable pressure“ 

SEM), který umožňuje měření i elektricky nevodivých materiálů. Tlak plynu v komoře vzorku v tomto 

režimu typicky dosahoval pouze desítek Pa (např. 40 Pa u Veiga a kol., 2015). Vysoké ani nízké vakuum 

nejsou tedy vhodné pro bezpečnou analýzu citlivějších materiálů, např. slonoviny. 

 Environmentální REM (EREM) byl zatím v oboru výzkumu kulturního dědictví používán hlavně ke 

studiu biologických poškození (kamene, dřeva, papíru). Nejčastěji se jednalo o popis topografie 

různých povrchů a zobrazování morfologických detailů, kde ovšem může postačovat i režim nízkého 

vakua - např. při studiu biologického napadení historických listů papíru plísněmi a houbami 

(Szczepanowska, 2015).  Environmentální (též nazývaný „vlhký“) režim použil např. Turkulin a kol., 

2005, při experimentálním popisu dřevěných artefaktů, kdy studoval procesy při vlhčení, smáčení, 

kondenzaci, zmrazování, ohřevu a sušení dřeva. Ve výzkumu biodegradací je často zmiňována i EDS 

analýza v kombinaci s EREM. (např. Herrera a Videla, 2009) Byla například použita ke zjištění složení 
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železem bohatých nečistot na úlomcích vraku potopené lodi, kde díky biologické aktivitě při korozi 

kovových dílů došlo k tvorbě krystalických sulfidů Fe. (Rémazeilles a kol., 2019) Mimo výše zmíněnou 

oblast byla EDS analýza v prostředí EREM použita také pro výzkum tzv. „první fotografie“ (heliografie) 

z roku 1826 s cílem vysvětlit proměnu původního negativu v pozitivní obraz s namodralým nádechem 

(Doehne, 2006). Až do pilotního článku předcházejícího této metodice (Hradilová a kol., 2020) se dosud 

nikdo nezabýval aplikací EREM-EDS v oboru malířských výtvarných děl. 

 

2.2.3. Popis použitého přístroje a měřicího uspořádání 

Analýzy pro potřeby této metodiky byly prováděny v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. v Brně 

(ISI) na přístroji ESEM QUANTA 650 FEG. Jedná se o komerční vysokorozlišovací mikroskop od firmy 

Thermo Fisher Scientific, pořízený za účelem dalších modifikací, dostaveb a rozšíření o speciální 

systémy vyvinuté skupinou Environmentální elektronové mikroskopie ISI pod vedením doc. Viléma 

Neděly. S výhodou lze tak v České republice využít spolupráci ISI ve vývoji elektronových mikroskopů s 

jejich předními výrobci – jen dceřiná společnost firmy FEI působící v Brně se podílí zhruba 35% na 

světovém trhu s elektronovými mikroskopy. 

   Přístroj ESEM QUANTA 650 FEG umožňuje práci jak v režimu vysokého a nízkého vakua (jako SEM) 

tak v environmentálním režimu při tlaku plynu v komoře v rozsahu 10 – 4000 Pa. K EDS analýze byl 

použit detektor Quantax The XFlash® 6|60 (Bruker Nano GmbH) s aktivní plochou čipu 60 mm2. Dalšími 

nezbytnými prvky systému byly motorizovaný otočný rotační stolek v ose x-y-z a navigační kamerový 

systém. Pro účely měření portrétních miniatur byl systém dále cíleně upraven: 

Miniatury byly umístěny na držák vzorku, který byl vyroben speciálně za tímto účelem (Obr. 2). 

Držáky umožňují dostatečně pevnou mechanickou aretaci objektu bez rizika jeho poškození, a to i v 

případě změny jeho rovinnosti. Vzorky jsou dostatečně pevně uchyceny i v případě, že dojde k prohnutí 

slonovinové destičky v důsledku kolísání vlhkosti v komoře vzorku.  

  
Obr. 2 Držáky vzorků pro měření miniaturních portrétů v prostředí EREM 

 

2.3. Morfologická analýza 

2.3.1. Testování na modelových vzorcích podložek 

Morfologická analýza povrchů různých materiálů při velkém zvětšení je standardní úlohou 

elektronové mikroskopie. V případě miniaturních portrétů je ale třeba nejdříve definovat, jaký je 

potenciál této analýzy v dané oblasti. Na prvním místě stojí morfologická analýza podložek – je známo, 

že jako alternativní materiály nahrazující slonovinu byly v historii používány jednak jiné biologické 
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materiály (kosti, různé rohy), později i různé druhy plastů. Zatímco odlišení biologických materiálů a 

plastů je možné prostou materiálovou analýzou (např. FT-IR nebo XRPD), v případě kostí, rohoviny a 

zuboviny (slonoviny i mamutoviny) je dominantní složkou vždy jen hydroxylapatit - Ca5(PO4)3(OH). 

Rozlišení těchto materiálů tedy není možné (Obr. 3). 

 
Obr. 3 Difraktogramy referenčních vzorků mamutoviny, slonoviny a tří různých kostí 

Odtud plyne, že morfologická analýza podložek může být potenciálně jedinou neinvazívní 

metodou pro odlišování pravé slonoviny od materiálů, které ji imitují a mohou indikovat různé kopie. 

Nejprve jsme tedy otestovali, zda jsou morfologické rozdíly na referenčních vzorcích patrné a jaké jsou 

optimální podmínky pro jejich zobrazování. Pokud není morfologická analýza spojena s EDS analýzou, 

lze využít celý rozsah tlaku plynu v měřicí komoře v závislosti na typu studovaného materiálu a lze také 

sledovat případné deformace při změnách tohoto tlaku. Následující snímky (Obr. 4-6) jsou ukázkami 

morfologických rozdílů různých typů podložek pořízených při urychlovacím napětí 20 kV, proudu 

svazku 58 pA (spot 2.5) a 130 pA (spot 3.0), tlaku vodní páry v komoře mikroskopu 200 až 250 Pa (podle 

typu vzorku) za použití ionizačního detektoru sekundárních elektronů (GSED). Lze samozřejmě 

operativně volit i jiné nastavení, porovnávané vzorky by však měly být snímány vždy za stejných 

podmínek.  

A. Plasty 

  

Obr. 4 Umělé hmoty imitující slonovinu zde zastupuje GALALIT – tvrdý syntetický plast vyráběný reakcí 
kaseinu a formaldehydu. V porovnání s biologickými materiály (viz dále) struktura neobsahuje žádné znaky 
pletiv, tkání nebo kanálků. Míra zvrásnění povrchu je dána jen úrovní broušení a leštění. V tomto případě je 
povrch také prakticky bez jakýchkoliv drobných úlomků. Pro nedostatek specifických znaků nelze touto cestou 
rozlišit různé druhy plastů; lze však odlišit plast od biologických materiálů. 
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B. Kosti 

  

Obr. 5 Pro kosti je charakteristická členitá struktura povrchu, která v detailu může svojí pravidelností 
připomínat síť nebo tkaninu. Nepravidelně se v ní vyskytují poměrně velké oválné otvory (20-30 µm) 
představující nervové a cévní kanálky. Jednotlivé druhy kostí (např. dle typu zvířete) rozlišit nelze. 

B. Slonovina a mamutovina 

  

Obr. 6 Společným a základním charakteristickým znakem slonoviny a mamutoviny je přítomnost dentálních 
tubulů / kanálků (zkráceně „dentiny“) Proti cévním kanálkům kostí se dentiny vyskytují v pravidelných řadách, 
jsou menší (pod 10 µm) a jejich tvar je závislý na rovině řezu. V některých úhlech řezu nemusejí být dobře 
patrné, což může významně snížit přímou a nespornou identifikaci slonoviny/mamutoviny. 

   

  

Obr. 7 Vzdálenosti mezi dentiny u dvou vzorků mamutoviny z permafrostu  
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Protože jsou dentiny základním diagnostickým 

znakem, věnovali jsme se jejich popisu podrobněji. 

Cílem bylo popsat tvarové odlišnosti související 

s mírou mineralizace dentinů v závislosti na jejich 

stáří a uložení. Srovnávali jsme přitom mamutovinu 

získanou z permafrostu (uložení zvířecích ostatků 

v ledu) a z archeologických vykopávek (uložení 

zvířecích ostatků v půdě). Ze srovnání je zřejmé, že 

ve  vzorcích klů uložených v permafrostu jsou 

dentiny zastoupeny v menším množství a jsou 

méně patrné díky slabší demineralizaci. 

V některých případech kanálky nebyly obnaženy 

vůbec. Metodou obrazové analýzy (Mountains 

Map® SEM Topo 7.4.) byly ve vzorcích změřeny 

vzdálenosti mezi jednotlivými dentálními kanálky 

(Obr. 7) a vypočtena jejich průměrná velikost (Tab. 

1). 

 

  

Obr. 8 Detail dentálních kanálků mamutoviny z půdy (vlevo) a vzdálenosti mezi kanálky (vpravo) 

 

Oproti mamutovině z permafrostu obsahuje 

vzorek klu z archeologických vykopávek velmi 

hustou síť dentinových tubulů (Obr. 8). Kanálky 

jsou rovnoměrně seřazené, jasně patrné. Elipsovité 

protažení je jen minimálně patrné. Jedná se tak 

zřejmě o vnitřní část klu, která byla výrazně 

vystavena klimatickým vlivům okolního prostředí. 

Dlouhotrvající proces demineralizace otevřel 

veškeré kanálky. Tab. 2 uvádí rozměry vybraných 

kanálků. 

 

 

 

Tab. 1: Rozměry vybraných dentálních 
kanálků ve vzorcích mamutích klů 
z permafrostu 
 

Dentinový 
kanálek 

Hodnota 
v ose X [µm] 

Hodnota 
v ose Y [µm] 

Vzorek 1   
A 1,83 0,443 
B 2,52 0,740 
C 2,33 0,403 
D 1,91 0,262 
E 1,51 0,422 
Průměr 2,02 0,454 
Vzorek 2   
A 2,94 0,447 
B 2,18 0,449 
C 2,54 0,471 
D 3,08 0,412 
E 2,63 0,510 
Průměr 2,674 0,458 

Tab. 2: Rozměry vybraných dentálních kanálků 
ve vzorcích mamutích klů z půdy 
 

Dentinový 
kanálek 

Hodnota 
v ose X [µm] 

Hodnota 
v ose Y [µm] 

A 1,40 1,221 
B 1,45 0,965 
C 1,42 0,958 
D 0,84 0,891 
E 1,44 0,999 
Průměr 1,598 1,007 
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2.3.2. Aplikace I. – určení přírodní slonoviny 

Na základě výstupů testu popsaného výše je možné předpokládat, že ve většině případů bude 

přírodní slonovina prokazatelná i na reálných objektech. Je přitom možné umístit miniaturu do držáku 

vzorku mikroskopu malbou dolů a analyzovat tak zadní plochu podložky, nebo využít těch částí malby, 

kde je barevnost slonoviny výtvarně využita (např. v inkarnátech, tj. místě malby těla - tvář, ruce apod.) 

a nepřekryta žádnými dalšími pigmenty. Druhá možnost je vhodná zejména tehdy, když není s ohledem 

na stav malby žádoucí se jí dotýkat. Tímto druhým způsobem jsme zkoumali i miniaturu Mladého muže 

v uniformě. (Obr. 9) 

Při detailní morfologické analýze povrchu byla jednoznačně zjištěna 

přítomnost dentálních kanálků (Obr. 10), a prokázána tak slonovina. 

Síť kanálků je nepravidelná, otvory nejsou příliš otevřeny. Tento 

fakt spolu s elipsovitým tvarem kanálků o rozměrech cca 2,5 x 0,5 

µm svědčí o nedokončené demineralizaci tubulů, což analogicky 

odpovídá klům čerstvým nebo klům uloženým ve vlhkém prostředí 

(mamutovina z permafrostu). Bylo tak prokázáno, že za zvolených 

podmínek je metoda EREM velmi vhodným a rychlým nástrojem k bezpečnému prokázání podložky z 

přírodní slonoviny u miniaturních portrétů. Vyloučit lze všechny jiné biologické materiály, které 

dentální tubuly neobsahují (kosti, rohy, apod.) 

  
Obr. 10 Povrch podložky miniaturního portrétu Mladého muže v uniformě - přehledový snímek povrchu (vlevo), 
detail dentálních tubulů (vpravo) 

 

2.3.3. Aplikace II. – studium povrchových poškození a laků 

Při morfologické analýze povrchu objektu lze volit různá urychlovací napětí – tento parametr má 

vliv na to, do jaké hloubky paprsek elektronů proniká. V případě analýzy podložky není tak důležitý, 

protože studujeme jedinou vrstvu. Při analýze miniaturního portrétu z čelní strany však můžeme dobře 

dokumentovat povrchové struktury okem neviditelné. Analýza tak může přispět například k diskusi, 

zda byla malba opatřena lakem – obecně se totiž předpokládá, že malby akvarelem a kvašem se 

nelakovaly. Příkladem této aplikace metody může být miniaturní Portrét mladého muže v modrém. Na 

obrázku (Obr. 11) jsou šedými plochami označena místa, která byla studována – oblast vlasů u levého 

ucha a oblast oka. Byla popsána řada detailů, z nichž vybíráme následující podstatná zjištění. 

A B 

Obr. 9 Mladý muž v uniformě,  Inv.č. JR-R11130a 001, NPÚ České 

Budějovice, SPO Jaroměřice nad Rokytkou, v nosiči EREM fixovaný ve 

čtyřech bodech, s vyznačením místa analýzy slonovinové podložky 
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Obr. 11 Morfologická analýza povrchu malby miniaturního Portrétu mladého muže v modrém, soukromá sbírka, 

začátek 19 století; při nižších hodnotách urychlovacího napětí (5 nebo 10 kV) lze pozorovat tmavé organické 

struktury, pravděpodobně zbytky starého laku (označeno šipkou), při vyšším napětí (20 kv) se naopak výrazněji 

projevují komponenty barevné vrstvy - pigmentová zrna 

Na povrchu miniatury byly nalezeny provazcovité struktury podobající se kanálkům/vláknům. Pro 

stanovení, zda jde o vlákna na povrchu nebo se jedná o kanálky v malbě, byla vybraná oblast snímána 

rozdílnými energiemi primárních elektronů penetrujícími do různé hloubky vzorku - byly použity 

urychlovací napětí 5 kV, 10 kV a 20 kV. Při nízkých energiích je ze vzorku emitován signál z menší 

hloubky a je možno zobrazit tenké struktury na povrchu. Výsledky ukazují, že tmavé oblasti (příklad 

označen šipkou ) jsou pravděpodobně organické povrchové struktury, obsahující také již zmíněná 

vlákna. Vyskytují se zde ve velmi tenké vrstvě, která je dobře rozpoznatelná pouze při použití nízkého 

urychlovacího napětí (5 kV). Patrné jsou ještě při urychlovacím napětí 10 kV, při 20 kV jsou již zcela 

prosvíceny a na snímku dominují pigmentová zrna barevné vrstvy.  

Organické struktury mohou být zbytky 

starých laků, kanálky při větším zvětšení (Obr. 

12) připomínají nejspíše hyfy plísní – jedná se 

tedy zároveň o dokumentaci biologického 

napadení povrchu. Na všech snímcích jsou 

také patrné krakely (praskliny), které 

postihují malbu. Žádný novější lak, který by 

zatékal do krakel, zde použit nebyl. Všechny 

tyto informace, které lze získat pouze 

s využitím EREM, jsou tak významným příspěvkem k diskusi stavu miniaturního portrétu a historie 

povrchových úprav (možné fragmenty laků apod.). 

  

5 kV 10 kV 

20 kV 10 kV 
detail 

Obr. 12 Detail provazcovitých útvarů na 

povrchu miniatury připomínajících hyfy plísní 
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2.3.4. Aplikace III. – morfologická analýza pigmentových zrn 

Anorganické pigmenty použité v malbě miniaturních portrétů lze většinou určit na základě 

neinvazivních analytických metod, typicky například XRF a MA-XRF nebo také RS  a XRPD. Podrobně je 

toto téma zpracováno v naší předchozí metodice. (Kočí a kol., 2021, v procesu certifikace)  Existují však 

přesto případy, kdy ani materiálové složení nemusí být pro identifikaci pigmentu dostatečné. Typickým 

případem může být například rozlišování přírodních a syntetických forem anorganických pigmentů, kdy 

je rozhodující právě morfologická analýza zrn. Velmi dobře jsou popsány například sferulitické formy 

malachitu, které v závislosti na velikosti a zonalitě zrn odpovídají buď laboratornímu rychlému srážení 

z roztoku nebo pomalé precipitaci z důlních vod při těžbě Cu rud – v obou případech se však liší od 

ostrohranných nepravidelných zrn drceného přírodního minerálu. (Švarcová a kol., v tisku) 

Morfologická analýza tak může významně přispět k diskusi o původu a stáří použitého pigmentu. Dosud 

však byla prováděna pouze na odebraných mikro-vzorcích. Neinvazivní morfologickou analýzu 

pigmentových zrn zavádí pro malované objekty tato metodika vůbec poprvé. 

 

Obr. 13 Morfologické znaky přírodního a umělého auripigmentu podle publikovaných snímků z literatury – (a) 

dnes prodávaný kusový přírodní auripigment (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orpiment-113307.jpg), 

(b) nadrcený přírodní auripigment v barevné vrstvě – SEM (Vermeulen a kol., 2015), (c) detail zrna přírodního 

auripigmentu s patrnou odlučností podle štěpných ploch (Asadi a kol., 2000), (d) sferulitická forma umělého 

auripigmentu v barevné vrstvě – OM (Grundmann a Richter, 2008), (e) nadrcená skelná hmota umělého 

auripigmentu v barevné vrstvě – SEM (Vermeulen a kol., 2015), (f) detail úlomku umělého auripigmentu 

s patrnými dutinami po uvolněných plynech – SEM (Grundmann a Richter, 2008) 

Jako příklad jsme vybrali auripigment (As2S3), který je velmi rozšířeným pigmentem v miniaturní 

malbě, podobně jako v iluminovaných rukopisech. Auripigment se na starých malbách vyskytuje 

výhradně jako drcený minerál, od 17. století je však známa i jeho umělá výroba. A k největšímu rozšíření 

umělého auripigmentu v malbě dochází právě v 19. století. Rozlišení přírodního a umělého 

auripigmentu není snadné. Obecně by mělo platit, že: 

- přírodní auripigment má zrna nestejně velká a spíše protažená v jednom směru (Obr 13 – a,b). 

Nemusí to ale platit obecně, najdou i zrna zaoblená – izometrická, proto je důležité sledovat typická 

štěpné plochy minerálu při větším zvětšení (Obr. 13 – c). 
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- umělý auripigment může mít typické uniformní sferulitické částice (Obr. 13 – d). Pokud je však 

nadrcen z tzv. koláče, mohou se úlomky podobat minerálním zrnům (Obr. 13 – e). Lom však bude 

lasturnatý, což je typické pro skelnou fázi (g-AsxSy) a v detailu nebude patrná odlučnost podle štěpných 

ploch. Naopak se mohou objevit typické morfologické znaky skel, např. bubliny – dutiny po 

uvolňovaných plynech (Obr. 13 – f)   

Ověřili jsme, zda lze typické znaky popsané výše identifikovat i v případě neinvazivního měření 

miniatury na slonovině pomocí EREM. Vybrána byla žlutě malovaná plocha knoflíku na Portrétu 

hraběte Josefa Hardegga s doloženým dominantním obsahem As a S. (Obr. 14) 

 

Obr. 14 Výběr plochy k morfologické analýze; (a) miniaturní Portrét hraběte Josefa Hardegga, JR02534a001, NPÚ 

České Budějovice, SPO Jaroměřice nad Rokytkou, v nosiči EREM fixovaný ve čtyřech bodech, (b) detail spodní části 

malby se dvěma knoflíky ve stereoskopu a (c) vrchní knoflík v SEM obrázku  

Na přehledovém snímku zkoumané plochy (Obr. 14 - vlevo) vynikají zrna auripigmentu díky jejich 

světle šedé barvě. Je dobře patrné, že tvary i velikosti zrn jsou různé – pigment je však velmi 

jemnozrnný, velikost zrn v delší ose nepřesahuje 20µm. Ve středu snímku dominují protáhlé zrno 

typické pro minerální pigment a zrno izometrické – kulaté připomínající sférule umělého auripigmentu. 

Detailní pohled však prokáže v obou případech zřetelnou odlučnost podle štěpných ploch, naopak 

znaky typické pro skelnou fázi chybí. Je tak zřejmé, že byl použit jemně rozetřený přírodní auripigment.  

  

Obr. 15 Kontrastně vystupující světle šedá zrna auripigmentu různých tvarů a velikostí na EREM snímku 

zkoumané oblasti (vlevo) s dobře patrnými plochami štěpnosti drceného minerálu; analýza oblasti přenosným 

Ramanovým spektrometrem byla pak dalším důkazem přítomnost přírodního auripigmentu, nikoliv umělého 

(vpravo – naměřené spektrum červeně ve srovnání s referenčními spektry auripigmentu přírodního - zeleně a 

umělého – modře, dle  Vermeulen a kol., 2015)   
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Pro ověření tohoto zjištění jsme provedli bodovou analýzu přenosným Ramanovým spektrometrem 

(postup viz metodika Kočí a kol., 2021, v procesu certifikace). I v tomto případě byl po srovnání 

s referenčními spektry indikován přírodní auripigment. (Obr. 15 – vpravo) EREM se tak ukázala být 

vhodnou metodou k určování charakteru a původu pigmentů podle jejich morfologických 

charakteristik. 

 

2.3.5. Obecný postup pro morfologickou analýzu 

1. Příprava měření (zahrnuje úpravu vlastního mikroskopu, držáku vzorků apod., aby nedošlo 

k poškození díla při manipulaci s ním nebo při jeho upevnění, a také volbu směsi pracovního plynu tak, 

aby bylo vyloučeno poškození vzorků dehydratací (podmínky při pozorování by měly být téměř 

identické s prostředím, v němž byl vzorek před pozorováním uskladněn) – doporučeno směs vodní páry 

s dusíkem s relativní vlhkostí od 10 do 30% dle konkrétních požadavků, příp. vzduch); volba detektoru 

je limitována typem přístroje, v této metodice byl používán ionizační detektor sekundárních elektronů. 

Pro zobrazení materiálového kontrastu byl použit detektor zpětně odražených elektronů (BSE).  

2. Optimalizace tlaku plynu – pokud se neprovádí EDS analýza, je možné pracovat i s vyššími tlaky 

směsi plynu. Tlak je dobré optimalizovat pro každou měřenou miniaturu zvlášť, protože citlivost na 

změny vnějších podmínek je různá podle tloušťky slonovinové destičky a úhlu řezu klem. Vzhledem 

k tomu, že i malé deformace v důsledku vysoušení jsou v mikroskopu ihned měřitelné, lze tlak 

upravovat i v průběhu měření objektu. V našem případě jsme se pohybovali variabilně v rozsahu 250 – 

500 Pa při teplotě vzorku kolem 18°C a deformace byly zcela minimální. 

3. Volba pracovní vzdálenosti (WD) – u morfologické analýzy se upravuje flexibilně s ohledem na 

nerovnosti povrchu objektu, rozhodující je kvalita obrázku, ostrost, kontrast. Volba WD také obecně 

záleží na typu použitého detektoru elektronů a požadavcích na poměr signálu k šumu v obraze. 

Obvykle bývá od 5 mm do 10 mm. U EDS analýzy musí pracovní vzdálenost odpovídat hodnotě 

předepsané výrobcem analyzátoru. V případě použitelného analyzátoru od firmy Bruker byla použita 

WD 10 mm. 

4. Volba urychlovacího napětí a dalších podmínek – výchozím napětím je obvykle 20 kV; pro studium 

povrchových struktur je lepší nižší napětí  (10 kV, 5 kV). Pro práci v podmínkách napětí 5 kV je nutné 

snížit tlak plynů i WD ovšem vždy s důrazem na minimalizaci poškození vzorku.  

5. Zpracování obrazu – v závislosti na typu úlohy lze s výhodou využít software pro zpracování 

obrazu, který umožňuje měřit vzdálenosti, velikosti nebo tvary zobrazovaných struktur. V případě této 

metodiky byl použit program Mountains Map® SEM Topo 7.4. Pro snímání větších oblastí (více než 500  

µm) a jejich následné korelace se snímky ze světelných mikroskopů byl použit program Maps 2.5 

(ThermoFisher Scientific).  

 

2.4. Analýza prvkového složení (EREM-EDS) 

2.4.1. Principy EDS analýzy v prostředí EREM 

Jak již bylo zmíněno, EDS analýza miniaturních portrétů v prostředí EREM má pravděpodobně 3 

kritické body. První z nich je dán samotným fyzikálním chováním elektronového svazku při průchodu 

plynem, kdy dochází k rozptylu a tedy horší definici ozářené (analyzované plochy). Tento faktor nelze 

zásadně ovlivnit. Druhým bodem je pak fakt, že nelze obecně stanovit přesnost a správnost 

kvantitativní analýzy. Proto by každé sérii měření mělo předcházet testování a kalibrace metody pro 
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daný okruh analyzovaných materiálů – v našem případě jsou to různé typy pigmentů miniaturní malby 

a slonovinová podložka. Posledním bodem je pak obtížné získání dostatečného množství analytického 

signálu, protože podmínky měření v případě analýz výtvarných děl musí být kompromisem – šetrnost 

vůči dílu žádá použití co nejnižších proudů elektronového svazku, naopak kvalita a rychlost načítání 

spekter s vyššími proudy svazku roste. S ohledem na budící signál analyzovaných prvků musí být 

vhodně volena také energie elektronového svazku. Buzení spektrálních čar hledaných prvků musí být 

dostatečně intenzivní a v prostředí kvalitně EREM detekovatelné.  Kvalitu analýz lze proto vylepšit 

především delším načítacím časem. Energie elektronového svazku má ovšem také vliv na informační 

hloubku, což je faktor, který může být důležitý u analýzy vícevrstvých maleb nebo při studiu 

povrchových jevů typu korozí. 

  

2.4.2. Měření referenčních a modelových vzorků 

Před analýzou vlastních miniatur jsme všechny výše zmíněné přístupy testovali na sérii referenčních 

a modelových vzorků. Jednak šlo o čisté pigmenty a pak také modelové nátěry nanesené technikou 

akvarelu nebo kvaše na slonovinovou destičku. (Obr. 16) Pigmenty byly dodány firmou Kremer 

Pigmente, GmbH&Co.KG (Německo) a jejich složení bylo předem známé.  

 
 

 

Obr. 16 Paleta pigmentů používaných v miniaturní malbě (vlevo) a imitace akvarelové malby s pigmenty 
v jednoduchých směsích (vpravo) na  slonovinových destičkách 

Referenční a modelové vzorky byly měřeny za následujících podmínek: 

- s ohledem na prvky obsažené v jednotlivých pigmentech, typ substrátu, odhadovanou tloušťku 

analyzovaných vrstev reálných maleb a nutnost šetrné analýzy bylo použito urychlovací napětí 

primárních elektronů 10 kV (v některých případech pouze 5 kV) 

- pro zisk dostatečného množství countů, ale zároveň zajištění minimálního poškození vzorku/objektu, 

byla použita kompromisní hodnota proudu svazku 100 pA. 

- pracovní vzdálenost (WD) byla 10 mm (dle požadavků EDS analyzátoru). 

- analýza byla provedena při tlaku 250 Pa v komoře vzorku ESEM. Jako pracovní plyn byl použit vzduch 

a vodní pára 

- díky přítomnosti vodních par v komoře vzorku bylo možno analyzovat vzorky bez aplikace vodivé 

vrstvy na povrch vzorku. Ta je potřeba pro kompenzaci náboje na povrchu nevodivého vzorku při 

analýze v klasickém vakuovém REM. Tím je splněn hlavní požadavek – studium objektů bez jakékoliv 

modifikace povrchu. 
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- spektra byla získána rastrováním po celé zobrazované oblasti při zvětšení 1000x. 

- spektrum bylo sbíráno do zisku 250 000 countů a doba sběru byla pro jednotlivé pigmenty různá 

v závislosti na emisivitě vzorku. 

- kvantifikace byla realizována s použitím knihovny standardů, které byly změřeny při stejných 

pracovních podmínkách jako toto měření. V případě měření modelových vzorků byla testována 

metodika potlačení vlivu podložního substrátu na základě odečtu spekter substrátu od spektra 

pigmentu.  

Komerčně vyráběné pigmenty obsahují často četné příměsi a plniva. Z analyzovaných vzorků pouze 

složení vivianitu - Fe3(PO4)2·8(H2O) odpovídalo zcela teoretickému složení dle vzorce. Proto může 

posloužit jako ideální příklad, že lze metodou EREM-EDS dosáhnout velmi dobrého kvantitativního 

výsledku za výše zvolených podmínek, a že přitom výrazně nezáleží na volbě plynu (vzduch nebo vodní 

pára) v komoře vzorku EREM (Tab. 3) Shody s teoretickým vzorcem bylo dosaženo po dekonvoluci 

změřeného spektra a odečtu vlivu podložky a případných nečistot (Ca, K, Si). Číselná shoda po 

dekonvoluci spekter je překvapivá - byla proto provedena vícenásobná kontrola výsledku, odchylka se 

projevila jen výjimečně a činila max 0,1%. Ukázalo se také, že rozdíly mezi prostředím pára - vzduch 

jsou velmi malé, v tomto případě dokonce zanedbatelné.  

Tab 3: Hmotnostní procenta jednotlivých prvků v pigmentu vivianit 

Hmotnostní % O Fe P Ca K Si 

Teoretické složení 35,8 46,9 17,3    

Pracovní prostředí vodní pára 31,7 48,5 18,6 0,6 0,4 0,3 

Pracovní prostředí vodní pára 
(po dekovoluci a odečtu podložky) 

35,8 46,9 17,3  - - 

Pracovní prostředí vzduch 30,8 50,7 17,8 0,2 0,3 0,2 

Pracovní prostředí vzduchu 
(po dekonvoluci a odečtu podložky) 

35,8 46,9 17,3 - - - 

Následující dvě kapitoly popisují praktické aplikace metody, přičemž akcentují zejména použití 

EREM-EDS jako komplementární metody k rtg. fluorescenčním metodám (XRF). Při měření na vzduchu 

je totiž základním limitem XRF analýzy omezený detekční rozsah v oblasti lehkých prvků - obvykle není 

možné kvantifikovat prvky lehčí než Ca. EREM-EDS analýzou by tak mělo být možné přímo prokázat 

ultramarín - Na6Ca2Al6Si6O24[(SO4),S,Cl,(OH)]2, který, na rozdíl od jiných anorganických pigmentů, 

neobsahuje žádný charakteristický těžký prvek a XRF analýza tedy nepostačuje. Dalším problematickým 

okruhem jsou pigmenty obsahující Fe, což je prvek velmi běžný, přítomný hojně i v prachových 

nečistotách. Vedle již zmíněného vivianitu by tak mělo být možné i prokázat přítomnost pruské modře 

(Fe4[Fe(CN)6]3 nebo KFe[Fe(CN)6] dle způsobu přípravy), a to na základě přítomnosti dusíku ve struktuře 

pigmentu. 

 

2.4.3. Aplikace I. - přímá detekce ultramarínu 

Ultramarín je modrý pigment používaný v miniaturní malbě velmi běžně. Možné jsou přitom dvě 

varianty pigmentu – přírodní a umělý. Zatímco chemický vzorec syntetického ultramarinu je většinou 

blízký ideálnímu složení - Na7Al6Si6O24S3, přírodní (minerál lazurit) má komplexnější složení – ve 

struktuře se může objevit více Ca, K, Cl, v dalších příměsích pak také Fe nebo Mg. Známá a častá je 

například příměs pyritu (FeS2). Pro bezpečnou identifikaci ultramarinu jen z prvkového složení je ale 

vždy důležité prokázat přítomnost většího množství S společně s Na vedle Si a Al, které jsou jinak velmi 

běžnými prvky v různých typech hlinek, ale i prachových nečistotách. Metodou XRF přitom prokázat 
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Na při měření na vzduchu nelze. Vzhledem ke komplexnímu složení pigmentu jsme nejprve analyzovali 

různé typy referenčních pigmentů, které navíc reprezentovali různé zrnitosti. Heterogenita a velikost 

částic hraje roli při volbě velikosti měřené oblasti. Výsledky měření v prostředí vodní páry a vzduchu a 

navíc při dvou různých urychlovacích napětích shrnuje Tab. 4.  

Jak je patrné z tabulky, ve všech případech byl výpočet složení ultramarinu spolehlivý a blízký 

teoretickému složení. Nejlepší shody jsou v každém souboru měření označeny tučně – většinou jich 

bylo dosaženo v prostředí vodní páry a při urychlovacím napětí 10kV. Téměř identické (nezávislé na 

podmínkách měření) jsou výsledky vzorku 45000. Stejně jako v případě vivianitu totiž v tomto případě 

jde o pigment syntetický s uniformním složením, který vůbec neobsahuje Ca, naopak ale trochu K, který 

není uveden v obecném vzorci přírodního ani umělého ultramarinu. 

Tab. 4: Výsledky EREM-EDS analýz referenčních vzorků ultramarinu 

   O Ca Na Al Si S Fe Mg K F Cl 

Teoretické složení - přírodní 

Na6Ca2Al6Si6O24[(SO4),S,Cl,(OH)]2 
39 8,1 13,4 15,9 17,1 6,5      

Č.: Podmínky měření            

9051 

 

Pára, 5kV 22,6 4,7 8,1 9,5 9,9 18 12,4 11,7 2,8 --- 0,4 

Pára, 10kV 29,8 6,2 10,7 12,6 13,1 7,2 1,9 12,2 5,9 --- 0,4 

Vzduch, 5kV 18,7 3,9 6,7 7,9 8,2 19,4 14,1 15,8 5,0 --- 0,1 

Vzduch, 10kV 28,3 5,9 10,2 11,9 12,4 8,0 2,8 14,9 5,1 --- 0,5 

10520 

 

Pára, 5kV 27,5 5,7 9,9 11,6 12,1 12,3 6,7 7,3 5,2 1,2 0,4 

Pára, 10kV 33,4 7,0 12,0 14,1 14,7 5,8 0,1 5,5 6,7 0,5 0,5 

Vzduch, 5kV 29,1 6,1 10,4 12,3 12,8 10,9 5,2 6,6 6,2 - 0,5 

Vzduch, 10kV 30,8 6,4 11,1 13 13,5 7,4 2,0 7,9 6,1 1,3 0,4 

10530 

 

Pára, 5kV 25,5 5,3 9,2 10,8 11,2 14,9 9,2 1,1 0,5 11,6 0,7 

Pára, 10kV 33,9 7,1 12,2 14,3 14,9 6,3 0,5 0,4 0,7 8,9 0,8 

Vzduch, 5kV 28,4 5,9 10,2 12 12,4 13,4 7,5 0,4 0,5 8,9 0,4 

Vzduch, 10kV 36,3 7,6 13 15,3 15,9 6,4 0,3 0,2 0,8 3,6 0,6 

10540 

 

Pára, 5kV 34,8 7,3 12,5 14,7 15,3 9,1 2,8 1,6 1,4 --- 0,7 

Pára, 10kV 37,5 7,8 13,5 15,8 16,5 6,3 0,1 1,0 1,3 --- 0,3 

Vzduch, 5kV 34,8 7,3 12,5 14,7 15,3 9,3 3 1,4 1,1 --- 0,7 

Vzduch, 10kV 36,8 7,7 13,2 15,5 16,1 6,3 0,2 1,2 2,0 --- 1,0 

Teoretické složení - umělý 

Na7Al6Si6O24S3 
41  14,1 16,7 17,9 10,3      

Č.: Podmínky měření            

45000 

 

Pára, 5kV 40,2 --- 14,4 16,9 17,6 10,1 --- --- 0,8 --- --- 

Pára, 10kV 40,0 --- 14,4 16,8 17,5 10,0 --- --- 1,3 --- --- 

Vzduch, 5kV 40,1 --- 14,4 16,9 17,6 10,1 --- --- 0,9 --- --- 

Vzduch, 10kV 39,6 --- 14,2 16,7 17,4 9,9 --- --- 2,3 --- --- 
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Jak je ale vidět, přírodní ultramariny obsahují vždy nějaký draslík, v některých případech jsou jeho 

obsahy i vyšší než 6%. Zajímavou příměsí je dále fluor, který se vyskytuje jen v některých ultramarinech 

(v našem případě ve 2 z 5) a může tedy být zajímavým indikátorem minerálů různé geneze. Rovněž F 

nelze spolehlivě identifikovat metodou XRF na vzduchu. Velmi překvapivé jsou vysoké obsahy Mg, 

zejména u vzorku 9051. Obsah Fe souvisí téměř exkluzivně s přítomností sulfidů Fe, což je patrné 

z velmi dobré korelace obsahů Fe a S (Obr. 17) Při (téměř) nulovém obsahu Fe je obsah S cca 6 wt.%, 

což velmi dobře odpovídá stechiometrii strukturního vzorce přírodního ultramarínu -  jde tedy o síru 

v jeho struktuře. U syntetického ultramarínu (45000) je obsah S ve struktuře vyšší, což souvisí se 

způsobem přípravy. Obsah strukturní síry ovlivňuje intenzitu výsledné barvy.  

 

Obr. 17 Korelace obsahů Fe a S v různých ultramarínech (dle Tab. 4) 

V následném kroku jsme identifikaci ultramarínu vyzkoušeli na miniaturním Portrétu hraběte 

Ernesta Wallise , kde byla přítomnost tohoto pigmentu indikována (ovšem nespolehlivě) metodou 

práškové rtg. difrakce (XRPD). V pozadí portrétu by mohl být ultramarín jediným modrým pigmentem, 

v modrém šátku však dle prvkové analýzy pomocí XRF převažují kobaltová a pruská modř. Ultramarín 

by se však mohl vyskytovat v příměsi. (Obr. 18) 

  

Obr. 18 Miniaturní portrét hraběte Ernesta Wallise, A. von Anreiter (signováno), 1851, NPÚ České Budějovice, 
SPO, Jaroměřice nad Rokztkou, JRO8425a, v nosiči EREM fixovaný ve čtyřech bodech (vlevo) a detail 
s vyznačením zkoumaných oblastí šátku a pozadí. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 5 10 15 20 25

Fe
 (

h
m

o
t.

%
)

S (hmot.%)



D. Hradil, J. Hradilová, V. Neděla, E. Tihlaříková          EREM v analýze miniatur  

 

 
20 

Měření modrého pozadí vedlo k výsledkům, které shrnuje Tab. 5. Ultramarín je průkazný dle obsahů 

Na, Al, Si a S a je také jasné, že žádný další modrý pigment se v malbě nevyskytuje (první sloupec 

tabulky).  Pokud předpokládáme, že všechen sodík je ve struktuře ultramarínu, můžeme podle 

stechiometrie v teoretických vzorcích spočítat, jaké množství dalších prvků je v ultramarínu uplatněno 

(sloupce 2 a 3 tabulky). Červeně označené obsahy prvků se k výpočtu nevyužijí, protože nejsou 

obsaženy v teoretickém vzorci ultramarínu. Poslední dva sloupce pak obsahují zjištěné rozdíly proti 

ideálnímu složení ultramarínu. V obou variantách (přírodní i umělý) je velký nadbytek kyslíku, což 

ovšem primárně souvisí s použitím vodní páry v komoře, ve které je kyslík obsažen. Rovněž nadbytek 

Si není překvapivý – i pokud nepředpokládáme přítomnost dalšího křemičitého materiálu v pigmentu, 

je jemnozrnný křemen hojně obsažen například v prachových částicích a je tak běžnou kontaminací 

povrchů materiálů.  Podstatná je naopak velmi dobrá shoda v poměrech Na a Al (v obou případech) a 

také Na a S (v případě přírodního ultramarínu). Protože pro strukturu umělého ultramarínu se síry ve 

struktuře výrazně nedostává, je pravděpodobnější, že byl použit ultramarín přírodní. Pro teoretický 

vzorec přírodního ultramarínu se sice nedostává vápníku, ten je však velmi variabilní komponentou a 

může být částečně zastupován draslíkem i hořčíkem – oba tyto prvky analýza obsahuje, jen nebyly 

zahrnuty do výpočtu podle ideálního vzorce. Je však vysoce pravděpodobné, že ve struktuře 

ultramarínu jsou.  

Tab. 5: Analýza modrého pozadí a výpočet podílu a složení ultramarínu 

hmot.% 
Výchozí 
analýza 

 

Z toho: 
ultramarín  

přírodní 

Alternativa: 
ultramarín  

umělý 

Rozdíly 
(přírodní) 

Rozdíly 
(umělý) 

C 19.49   19.49 19.49 

O 45.00 18.31 18.29 26.69 26.71 

Na 6.29 6.29 6.29 0.00 0.00 

Mg 0.32   0.32 0.32 

Al 7.87 7.46 7.45 0.41 0.42 

Si 11.27 8.03 7.99 3.24 3.28 

P 0.50   0.50 0.50 

S 3.36 3.05 4.59 0.31 -1.23 

K 2.44   2.44 2.44 

Ca 2.28 3.80  -1.52 2.28 

Fe 1.19   1.19 1.19 

Obdobným způsobem lze postupovat i při interpretaci analýzy světle modré části šátku, 

interpretace je však složitější (Tab. 6). Ultramarín je indikován především obsahem Na. Vedle 

ultramarínu je však přítomna i kobaltová modř (dle obsahu Co) a zřejmě i pruská modř (dle zvýšených 

obsahů Fe). Hg navíc indikuje příměs rumělky, dodávající šátku fialový tón. Po výpočtu teoretické 

struktury tak vyjde více různých přebytků. Přebytek Si a O má zřejmě stejné důvody jako v předchozím 

případě. Přebytek Al lze vysvětlit přítomností kobaltové modře (CoAl2O4) a navíc může být přítomen 

v substrátu pro srážení pruské modře (jako hydroxid hlinitý nebo kamenec – spolu s K a S). Pro 

rozhodnutí, zda byl použit ultramarín přírodní nebo umělý opět potřebujeme sledovat zejména obsahy 

S a Ca. V případě S sice vychází velmi dobrá shoda s ultramarínem umělým, vzhledem k příměsím 

obsahujícím S (minimálně rumělka – HgS) je však logičtější její nadbytek proti ideálnímu vzorci 

ultramarínu – ten vychází v případě ultramarínu přírodního. U něj je také velmi dobrá shoda s obsahem 

Ca. Pokud byl však použit stejný ultramarín jako v případě modrého pozadí, měl by vápník spíše 

nedostačovat a být zastoupen K a Mg. I to je možné – část Ca totiž může být spotřebována jinde, 



D. Hradil, J. Hradilová, V. Neděla, E. Tihlaříková          EREM v analýze miniatur  

 

 
21 

protože se v této druhé analýze výrazněji projevuje složení slonovinové podložky, což dokládá zvýšený 

obsah P. Potom bychom i v tomto případě měli Ca-deficitní přírodní ultramarín. I když je interpretace 

takto složité směsi mnohem více spekulativní, závěry vyznívají logicky. Ultramarín byl prokázán v obou 

oblastech malby, jednou samostatně a podruhé ve směsi s dalšími modrými pigmenty. Výpočet 

teoretického složení navíc indikuje, že byl spíše použit ultramarín přírodní. Je známo, že syntetický 

ultramarín byl nabízen např. firmou Winsor & Newton již v roce 1832, ale byl barevně sytější.  Alois von 

Anreiter, autor miniatury namalované v roce 1851, tak zřejmě cíleně upřednostnil barevně jemnější 

přírodní ultramarín. 

Tab. 6: Analýza světle modré části modrého šátku (uhlík nezapočítán) 

hmot.% 
Výchozí 
analýza 

 

Z toho: 
ultramarín  

přírodní 

Alternativa: 
ultramarín  

umělý 

Rozdíly 
(přírodní) 

Rozdíly 
(umělý) 

O 54.14 9.66 9.65 44.48 44.49 

Na 3.32 3.32 3.32 0.00 0.00 

Mg 1.25   1.25 1.25 

Al 9.44 3.94 3.93 5.50 5.51 

Si 6.80 4.24 4.21 2.56 2.59 

P 4.33   4.33 4.33 

S 2.46 1.61 2.43 0.85 0.03 

K 3.40   3.40 3.40 

Ca 1.98 2.01  -0.03 1.98 

Fe 8.91   8.91 8.91 

Co 1.45   1.45 1.45 

Hg 2.52   2.52 2.52 

 

2.4.4. Aplikace II. – přímá detekce pruské modře 

Pruská modř obsahuje ve své struktuře kromě železa (které je velmi běžným prvkem a pro přímou 

detekci pigmentu nestačí) jen uhlík a dusík, v některých případech (zejména u starších výrob) pak ještě 

draslík. Možné jsou tak dva vzorce - Fe4[Fe(CN)6]3 (čistý hexakynoželeznatan železitý) a KFe[Fe(CN)6]. 

Pravděpodobnější u miniaturních maleb je přitom první z nich. Komplikujícím faktorem může být, že 

pruská modř může být vyráběna podobně jako organické laky srážením na anorganický substrát, může 

tedy obsahovat i zbytky kamence hlinito-draselného a hydroxid hlinitý. 

I když indikace substrátu (podle obsahů Al, S a K) může pomoci, 

rozhodující je obsah dusíku. Uhlík použít nelze, protože je hojně 

obsažen v organických součástech malby. Přímá detekce N je 

specifickou úlohou pro EREM-EDS. V tomto případě je totiž vyloučeno 

provádět analýzu nejen v dusíkové atmosféře, ale také ve vzduchu, 

který je jinak pro analýzu miniatur vhodný. Jediným vhodným plynem 

tak zůstává vodní pára, která dusík neobsahuje.  Pro otestování 

možnosti přímé detekce dusíku jsme provedli jak měření na 

modelových vzorcích, obsahujících pruskou modř, tak měření malby 

Obr. 19  Vkládání Portrétu mladého muže v modrém, soukromá sbírka, 

začátek 19 století, do nosiče EREM. 
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(opět Portrét mladého muže v modrém, Obr. 19) s pravděpodobným obsahem tohoto pigmentu. 

Na obr. 20 je šipkou ukázána oblast sytě modrého pláště s vysokým obsahem Fe (dle předchozího 

XRF měření). Zde byla také nalezena zrna obsahující (dle EDS prvkového mapingu) společně Fe a Al, což 

by mohlo indikovat pruskou modř s anorganickým substrátem. Z výsledků bodových měření 

provedených na modelovém vzorku i miniaturní malbě vyplynulo, že jde dusík prokázat v obou 

případech. Jeho detekce je však obtížná a počítaný obsah významně podhodnocen ve srovnání 

s teoretickým vzorcem (Tab. 7). 

 

 

Obr. 20 Portrét mladého muže v modrém, soukromá sbírka, začátek 19 století, a prvková mapa z oblasti 
modrého pláště prokazující přítomnost zrn s obsahem Fe a Al  

Tab. 7: Analýza tmavě modrého pláště 

hmot.% 
Výchozí 
analýza 

 

Z toho: 
Fe4[Fe(CN)6]3 

Alternativa: 
KFe[Fe(CN)6] 

Rozdíly 
Fe4[Fe(CN)6]3 

Rozdíly 
KFe[Fe(CN)6] 

Fe 8.74 3.46 2.96 5.28 5.78 

C 36.17 1.91 1.91 34.26 34.26 

O 37.14   37.14 37.14 

K 2.09  1.04 2.09 1.05 

Ca 4.36   4.36 4.36 

P 0.57   0.57 0.57 

Pb+S 3.18   3.18 3.18 

N 2.23 2.23 2.23 0.00 0.00 

Zn 1.88   1.88 1.88 

Mg 0.48   0.48 0.48 

Al 3.15   3.15 3.15 

I když je započítán veškerý zjištěný dusík do struktury pruské modře, vychází nadbytek železa. 

Přebytek je přitom výrazný (více než dvojnásobný), a tedy je nepravděpodobné, že by nadbytečné 

železo souviselo pouze s nečistotami. Kvantifikaci tedy použít nelze. Přesto je důkaz dusíku 

dostatečným faktem pro kvalitativní určení přítomnosti pruské modře. 

Vedle výše zmíněných případů je metoda samozřejmě vhodná k identifikaci jakýchkoliv dalších 

pigmentů podle prvkového složení. Benefitem je vysoké prostorové rozlišení, umožňující zachytit 
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drobné částice. Pokud třeba data ze screening metodami XRF ukazují na společný výskyt Pb a Zn, je 

možné pomocí EREM-EDS prokázat, že jde skutečně o mechanickou směs olovnaté a zinkové běloby, 

tedy že se zrna ZnO vyskytují samostatně. (Obr. 21, též Hradilová a kol., 2020) 

 

Obr. 21 Agregáty zrn o typické velikosti kolem 
1µm a různém složení, prokazující směs 
syntetických bělob olovnaté a zinkové (Portrét 
mladého muže v modrém) 

 

2.4.5. Obecný postup EDS analýzy v prostředí EREM 

1. Příprava měření (zahrnuje úpravu vlastního mikroskopu, držáku vzorků apod., aby nedošlo 

k poškození díla při jeho upevnění a manipulaci s ním, a také volbu plynu – doporučeno vodní pára, 

příp. vzduch); volba detektoru je limitována typem přístroje, v této metodice byl používán EDS detector 

Bruker XFlash 6/60.  

2. Optimalizace tlaku plynu – tlak je dobré optimalizovat pro každou měřenou miniaturu zvlášť, protože 

citlivost na změny vnějších podmínek je různá podle tloušťky slonovinové destičky, případná poškození 

nebo úhel řezu klem. Vzhledem k tomu, že i malé deformace v důsledku vysoušení jsou v mikroskopu 

ihned měřitelné, lze tlak upravovat i v průběhu měření objektu. Pro EDS analýzu je výhodnější nižší 

tlak, pokud to dovoluje stav objektu a jeho náchylnost k deformacím (dáno tloušťkou slonovinové 

destičky a úhlem řezu). Minimem je 250 Pa.  

3. Volba vhodného detektoru elektronů pro kombinaci s EDS analyzátorem. I přesto, že v případě EDS 

analýzy je především detekováno Rentgenovo záření, zejména zpětně odražené elektrony a jimi 

nesená informace o materiálovém kontrastu může být nápomocná pro lepší orientaci a přibližné 

mapování výskytu těžších prvků ve vzorku. Pro detekci zpětně odražených elektronů v kombinaci 

s následně prováděnou prvkovou X-Ray EDS analýzou se s výhodou používá polovodičový detektor 

vybavený konickým nástavcem pro zkrácení WD a tím také minimalizaci rozptylu elektronového svazku 

v plynu. Použití tohoto detektoru významně zpřesňuje výsledky EDS analýzy v EREM. Pro zobrazení 

povrchové mikrostruktury byl použit tzv. Large field detector (LFD), který je umístěn mimo osu svazku 

primárních elektronů a umožňuje součinnost s BSE detektorem a EDS analyzátorem. 

4. Volba pracovní vzdálenosti (WD) – pro zobrazení povrchu vzorku lze optimalizovat, pro EDS analýzu 

je nutno použít WD dle doporučení výrobce, v našem případě 10 mm. Při použití nižšího urychlovacího 

napětí ovšem s rostoucím tlakem směsi plynu a WD výrazně klesá kvalita detekovaného signálu. Pro 

práci v podmínkách napětí 5 kV je nutné snížit tlak plynů i WD ovšem vždy s důrazem na minimalizaci 

poškození vzorku. V případě EDS analýzy je nutno zohlednit i předpokládané materiálové složení a 

zvolit odpovídající „overvoltage“ tedy 2,5 násobek budící energie nejtěžšího materiálu přítomného ve 

vzorku. 

5. Volba urychlovacího napětí a dalších podmínek – pro účely zobrazení povrchu vzorku by urychlovací 

napětí nemělo překračovat 10 kV při delším působení v jednom bodě. Krátkodobě lze použít napětí 
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vyšší (20 kV), pokud je to nutné pro měření ve větší hloubce pod povrchem  (příklad viz Obr. 22) Pro 

EDS analýzu je hodnotu urychlovacího napětí nutno volit dle typu analyzovaného materiálu. V případě 

těžších prvků (Au, Pb) je vhodná energie 20 kV. Pro lehké materiály (Ca, Si…) by urychlovací napětí 

nemělo překročit hodnotu 10 kV. Pro velmi lehké prvky (B, N) je vhodné použít energii pod 5 kV.    

10 kV 20 kV 

    

Obr. 22 Prvkové mapy As a Pb v zrně auripigmentu (As2S3) při 10 a 20 kV; při nižším urychlovacím napětí se zrno 

jeví jako kompaktní obklopené pravděpodobně olovnatou bělobou, při vyšším urychlovacím napětí však vyniká 

přítomnost Pb přímo v zrně – to dokládá pravděpodobný vznik mimetitu - Pb5(AsO4)3Cl jako degradačního 

produktu Pb a As pigmentů, jehož přítomnost byla později prokázána i metodou XRPD; při degradaci 

auripigmentu se As mobilizuje a díky vysoké afinitě k Pb zřejmě hlouběji pod povrchem interaguje s podložní Pb 

bělobou za vzniku mimetitu (bez měření při 20 kV by toto bylo neprůkazné)  

 6. Zaměření oblasti či bodu/bodů k měření – vzhledem k velikosti a barevné rozmanitosti miniaturních 

maleb je třeba oblast měření předem adjustovat podle kalibračních bodů na držáku vzorku nebo podle 

obrazu ze světelného  stereoskopu (příklad viz Obr. 23) nebo i konfokálního mikroskopu.  Tím bude 

zajištěna vysoká míra přesnosti pohybu a výběru míst k měření nepřesahující odchylku v jednotkách 

µm. Důležitá je přesná orientace při výběru jednotlivých zrníček k analýze. 

    
Obr. 23 Postupné prolnutí obrázku importovaného ze světelného stereoskopu a EREM  

7. Vlastní měření – při EDS analýze se vychází z typu vzorku, velikosti analyzované oblasti a typu 

očekávaných výsledků. Zpravidla je možno realizovat analýzu v bodu nebo definované síti velkého 

množství bodů (vhodné pro hledání ojedinělých prvků), liniové profily (vhodné pro studium složení 

přechodových oblastí) plochy a prvkové mapy (pro ilustraci rozložení více specifických prvků). Zejména 

liniové profily a prvkové mapy vyžadují delší akviziční časy a je potřeba zvážit jejich vhodnost s ohledem 

na možné riziko poškození vzorku.    

8. Zpracování analytických dat – data získaná analýzou je potřeba vyhodnotit a kvantifikovat. Součástí 

této procedury je zhodnocení přítomnosti vybraných prvků na základě dekonvoluce spekter (pro účely 

správné interpretace překryvů linií), kvalitativní a případně kvantitativní vyhodnocení, vše v závislosti 

na typu úlohy. Analýza v EREM poskytuje především semi-kvantitativní vyhodnocení, kvantitativnímu 
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vyhodnocení by mělo předcházet měření vhodných standardů a referenčních látek v podmínkách 

totožného typu a tlaku plynu.   

  

3. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 

Analytický postup dokumentace a měření portrétních miniatur na slonovině v prostředí EREM je 

zcela nový. Základní východiska tohoto postupu byla autory prezentována na konferenci a následně 

publikována v časopise Microscopy and Microanalysis v roce 2017 (Tihlaříková a kol., 2017). Na základě 

těchto východisek byla metoda rozvinuta, testována a optimalizována v rámci projektu NAKI 

DG18P02OVV034, a to jak na řadě referenčních a modelových vzorků, tak na konkrétních miniaturních 

portrétech ze sbírek českých muzeí. Výsledky takto získané byly pak v kontextu miniaturní malby 

publikovány v roce 2020 v časopise Microchemical Journal (Hradilová a kol., 2020), další publikace se 

připravují. 

Postup je speciálně určen pro malby na choulostivých podložkách citlivě reagujících na změny 

vlhkosti a teploty okolního prostředí, jejichž typickým zástupcem je právě slonovina. I když běžná 

velikost miniatur nepřesahující rozměry lidské dlaně umožňuje teoreticky využít pro jejich analýzu 

celou řadu laboratorních přístrojů v závislosti na velikosti měřicí komory, deformace slonoviny a riziko 

poškození vylučují zcela prostředí vakua a nízkých tlaků plynů. I když miniatury byly již dříve 

analyzovány v prostředí běžného rastrovacího elektronového mikroskopu, vždy se jednalo o malby na 

podložkách odolných, zejména kovových. Novostí postupu je tedy především to, že vůbec poprvé byla 

pro miniaturní malbu využita kombinace EDS analýzy a environmentálního módu elektronového 

mikroskopu (tedy EREM-EDS místo běžného REM-EDS). Je tím umožněno ve vysokém prostorovém 

rozlišení provádět neinvazivně prvkovou mikroanalýzu a kombinovat ji s detailní morfologickou 

analýzou povrchů. Tento speciální postup komplementárně doplňuje a rozšiřuje obecnou metodiky 

neinvazivní analýzy miniatur přenosnými a laboratorními nástroji. (Kočí a kol., 2021, v procesu 

certifikace)  

 

4. UPLATNĚNÍ METODIKY A EKONOMICKÉ DOPADY 

Metodika je přirozeně určena všem laboratořím a institucím, které provádějí instrumentální analýzu 

výtvarných děl. Je však třeba podotknout, že aplikace metodiky si vždy vyžádá spolupráci se 

specializovaným pracovištěm, protože environmentální rastrovací elektronové mikroskopy nejsou 

běžnou součástí vybavení laboratoří působících v oboru analýzy kulturního dědictví. Je tedy třeba vždy 

předpokládat nutnost transportu výtvarných děl na toto specializované pracoviště. Motivací k této 

speciální analýze jsou především tyto praktické výhody: 

a) jde o jedinou neinvazivní metodu, kterou lze přímo rozlišit přírodní slonovinu nejen od umělých 

náhražek, ale také od dalších alternativně používaných biologických materiálů, jakou jsou například 

kosti a různé rohy – lze tak odhalit různá neoriginální díla, kopie a nápodoby 

b) jde o jedinou metodu neinvazivní prvkové analýzy, která umožňuje detekci lehkých prvků a 

komplementárně tak doplňuje běžně používané rtg. fluorescenční metody (XRF) – podle prvků tak lze 

například prokázat ultramarín nebo přímo detekovat pruskou modř podle obsahu N. 

c) jde o jedinou metodu, kde díky velkému zvětšení a vysokému prostorovému rozlišení lze 

neinvazivně studovat morfologii pigmentových zrn nebo topologií povrchů – lze tak odhalit 

technologické detaily (třeba zbytky povrchových laků, biologické napadení plísněmi apod.) nebo 
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rozlišovat přírodní pigmenty od jejich syntetických analogů – to výrazně napomáhá detailnímu studiu 

malířské techniky miniatur a určování jejich provenience 

Žádnou z výše uvedených informací nelze získat jiným způsobem, pokud není odebrán vzorek. 

V návaznosti na další metody je takto získaná rozšířená znalost o materiálech a technologiích 

významným příspěvkem ke zhodnocení sbírek miniatur v ČR. 
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7. PODĚKOVÁNÍ 

Autoři metodiky děkují Národnímu památkovému ústavu v Českých Budějovicích a Oblastnímu muzeu 

Chomutov a soukromým vlastníkům za zapůjčení portrétních miniatur k tomuto experimentálnímu 

výzkumu. 


