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1. Cíl metodiky 

Cílem metodiky je uvést do praxe zcela nový a dosud nepoužívaný postup neinvazivní analýzy 
malovaných portrétních miniatur, který není dostupný ani na zahraničních pracovištích. 
Metodika kombinuje 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). Hlavním inovativním 
prvkem je právě využití systému EREM, který na rozdíl od  klasického rastrovacího 
elektronového mikroskopu (REM) umožňuje analyzovat malbu na slonovině, což není možné 
v prostředí tlaku plynů blížících se vakuu (riziko deformací a poškození vlivem vysoušení 
tohoto biologického materiálu). Slonovinová destička je přitom nejběžnějším typem 
podložky miniaturních portrétů 18. a 19. století. Místo inertního plynu (dusík, argon) je cílem 
použít 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. 

2. Vlastní popis metodiky 

Pro účely této metodiky byly otestovány a uplatněny přístupy elektronové mikroskopie při 
materiálovém výzkumu miniaturních portrétů na slonovině a rovněž popsány návaznosti na 
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další analytické metody používané v dané oblasti. Klíčový je přitom důraz na „neinvazivní“ 
způsob měření objektů v přesně definovaném prostředí a za optimalizovaných podmínek, 
které minimalizují riziko případného poškození.  

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. 

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 v zahraničním vědeckém časopise. 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 a 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 další používané metody.  

4. Popis uplatnění metodiky 

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 
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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 rozlišovat přírodní pigmenty od jejich syntetických analogů – to výrazně napomáhá 
detailnímu studiu malířské techniky miniatur na slonovině 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. 

5. Seznam použité související literatury 

Albini M., Ridolfi S., Giuliani Ch., Pascucci M., Staccioli M.P., Riccucci C.: Multi-Spectroscopic Approach 
for the Non-invasive Characterization of Paintings on Metal Surfaces. Frontiers in Chemistry 8 (2020), 
289 

Asadi H.H., Vonckel J.H.L., Kühnel R.A., Hale M.: Petrography, mineralogy and geochemistry of the 
Zarshuran Carlin-like gold deposit, northwest Iran. Mineralium Deposita 35 (2000), 656-671 

Čermáková  Z., Košařová V.: Přenosné přístroje pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii: Metodika 
pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in situ. Certifikovaná metodika, 2016. 
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203456  

Doehne E.: ESEM Applications: From Cultural Heritage Conservation to Nano-Behaviour. Microchimica 
Acta 155 (2006), 45–50  

Grundmann G., Richter M.: Current Research on Artificial Arsenic Sulphide Pigments in Artworks: A 
Short Review. Chimia 62 (2008), 903–907 

Guerra M.F., Pagès-Camagna S.: On the way to the New Kingdom. Analytical study of Queen Ahhotep’s 
gold jewellery (17th Dynasty of Egypt). Journal of Cultural Heritage 36 (2019) 143–152 

Herrera L.K., Videla H.A.: Surface analysis and materials characterization for the study of 
biodeterioration and weathering effects on cultural property. International Biodeterioration & 
Biodegradation 63 (2009), 813–822 

Hradil D., Hradilová J., Přenosné rentgen-fluorescenční analyzátory: Metodika pro jejich použití v 
neinvazivním průzkumu malířských děl in situ. Certifikovaná metodika, 2016. 
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203454 

Hradil D., Hradilová J., Fogaš I., Hrdličková-Kučková Š. (2013): Přínos materiálových analýz pro 
interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně. Akademie výtvarných umění v Praze 
2013, 104 stran. ISBN 978-80-87108-43-7 

Hradilová J., Hradil D. 2015: Neinvazivní průzkum malířských výtvarných děl radiografickými a rentgen-
fluorescenčními metodami, Akademie výtvarných umění v Praze, 2015. ISBN 978-80-87108-60-4 

Newbury D.E.: X-Ray Microanalysis in the Variable Pressure (Environmental) Scanning Electron 
Microscope. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technologies 107 (2002), 
567–603.  

Ottenwelter E., Barčáková L., Josse C., Robbiola L. Krupičková Š., Frolík J., Poláček L.: Technological 
characterisation of early Medieval gilded copper hollow pendants (gombiky), from Mikulčice (Moravia) 
and Prague Castle (Bohemia). Archaeological and Anthropological Sciences 12 (2020), 145 



4 
 

Pospíchal D.: Vliv pracovních podmínek v ESEM na výsledky EDS. Bakalářská práce, VUT Brno, 2019, 56 
stran. 

Remazeilles C., Leveque F., Conforto E., Meunier L., Refait P.: Contribution of magnetic measurement 
methods to the analysis of iron sulfides in archaeological waterlogged wood‑ iron assemblies. 
Microchemical Journal 148 (2019), 10–20 

Szczepanowska H.M., Jha D., Mathia Th. G.: Morphology and characterization of Dematiaceous fungi 
on a cellulose paper substrate using synchrotron X-ray microtomography, scanning electron 
microscopy and confocal laser scanning microscopy in the context of cultural heritage. Journal of 
Analytical Atomic Spectrometry 30 (2015), 651–657 

Sršeň L., Trmalová O., Malované Miniaturní Portréty (Painted Miniature Portraits), Národní muzeum, 
Praha 2005. ISBN: 80-7036-168-9 

Švarcová S., Hradil D., Hradilová J., Čermáková Z.: Pigments – Copper-based greens and blues. 
Archaeological and Anthropological Sciences. in press, DOI: 10.1007/s12520-021-01406-0 

Turkulin H., Holzer L., Richter K., Sell J.: Application of the ESEM technique in wood research. Part II. 
Comparison of operational modes. Wood and Fiber Science 37 (2005), 565 – 573 

Veiga A., Mirao J., Candeias A.J., Rodrigues P.S., Teixeira D.M., Muralha V.S.F., Teixeira J.G.: Pigment 
analysis of Portuguese portrait miniatures of 17th and 18th centuries by Raman microscopy and SEM-
EDS Journal of Raman Spectroscopy 45 (2014), 947–957 

Veiga A., Martins Teixeira D., Candeias A.J., JoséMirão, Manhita A., Miguel C., Rodrigues P., Ginja 
Teixeira J.:  Micro-analytical study of two 17th century gilded miniature portraits on copper. 
Microchemical journal 123 (2015), 51-61 

Vermeulen M., Sanyova J., Janssens K.: Identification of artificial orpiment in the interior decorations 
of the Japanese tower in Laeken, Brussels, Belgium. Heritage Science 3 (2015), 9 

6. Seznam publikací a dalších výsledků předcházející metodice 

Hradilová J., Hradil D., Pech M., Bezdička P., Neděla V., Tihlaříková E., Targowski P.: Complementary 
use of X-ray based imaging and analytical methods in the investigation of miniature portraits. 
Microchemical Journal 153 (2020) 104371 

Garrappa S., Hradil D, Hradilová J., Kočí E., Pech M., Bezdička P., Švarcová S.: Non-invasive 
identification of lead soaps in painted miniatures. Analytical and Bioanalytical Chemistry (2020). 
https://doi.org/10.1007/s00216-020-02998-7 

Kočí E., Bezdička P., Hradil D., Garrappa S., Hradilová J., Pech M.: Bodová neinvazivní analýza miniatur 
přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního 
malířství. Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Akademie výtvarných umění v Praze. 40 stran 
(metodika v procesu certifikace) 

Tihlaříková E., Neděla V., Hradilová J., Hradil D.: Non-invasive Morphological and Elemental Analysis of 
Ivory Plate for Artworks Authentication Using ESEM and EDS. Microscopy and Microanalysis 23 (Suppl 
1, 2017), 1832 – 1833. 

 


