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Metodika je určena: 
 

- restaurátorským atelierům a laboratořím, zabývajícím se průzkumem malířských vý-
tvarných děl, a to jak při vysokých školách a dalších výzkumných organizacích v ČR, 
tak působícím samostatně  

- muzeím, galeriím a památkovým institucím se sbírkami malířského umění, které pro-
vádějí jejich průzkum nebo o jeho zadávání a parametrech rozhodují, případně i všem 
umělecko-historickým pracovištím, která provádějí vlastní badatelský výzkum  

 

 

Metodika vznikla za podpory projektu NAKI DG18P02OVV034 

 „Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, 
prezentace a ochrany“ 
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1. CÍL METODIKY 

Cílem této metodiky je zavést komplexní nástroj průzkumu portrétních miniatur zobrazovacími a 
prozařovacími metodami ve vysokém rozlišení, který je významně rozšířen o metodu velkoplošného 
rentgenfluorescenčního skenování (MA-XRF), která je v ČR zcela nová a metodicky zpracována vůbec 
poprvé. Záměrem je detailně popsat techniku malby a historii každého miniaturního portrétu (zobra-
zení pentimenti, skrytých přemaleb, určení pozdějších zásahů, restaurování, projevů degradace 
apod.), a to na základě komplementárně se doplňujících průzkumů ve viditelném světle a UV, infra-
červené reflektografii ve vysokém rozlišení (HR-IRR) a MA-XRF. Rentgenová radiografie ve vysokém 
rozlišení (HR-XRR) využívající pokročilou technologii pixelových detektorů (Carroll, 2019) je popsána 
rovněž, ovšem pro tenké a málo kontrastní miniaturní malby má jen omezené využití. Zatímco u tra-
dičních metod restaurátorského průzkumu slouží k vizualizaci vnitřní struktury díla rozdíly 
v absorbci/reflexi charakteristického záření (infračerveného nebo rentgenového), u MA-XRF je vnitřní 
struktura vykreslována na základě rozdílů v chemickém složení použitých materiálů. I zde je klíčovým 
prvkem pro miniatury vysoké prostorové rozlišení (limitně se blížící až 50 µm).  

Pro účely této metodiky se miniaturními malbami rozumí malířská díla o rozměrech zásadně ne-
přesahujících velikost otevřené lidské dlaně, a to v souladu s asi nejběžnějším chápáním tohoto 
pojmu (Sršeň a Trmalová, 2005). Jsou přitom zahrnuta díla na jakýchkoliv podložkách, ovšem se spe-
ciálním akcentem daným podložkám ze slonoviny, které patřily k nejoblíbenějším v období největšího 
rozvoje malby miniaturních portrétů v Evropě, tedy v 18. a 19. století. (Obr. 1) Metodika pro zobrazo-
vání miniatur ve vysokém rozlišení kombinací soudobých metod dosud neexistuje. Rovněž dosud 
neexistuje žádná metodika popisující využití MA-XRF v oblasti restaurátorského průzkumu.  

 

Obr. 1 Miniaturní portrét a jeho základní charakteris-
tiky - v tomto případě jde o portrét Antona Grafa von 
Hardegg (1773–1825), od neznámého malíře, vídeň-
ská škola, Národní památkový ústav České Budějovi-
ce, 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 (do 
souboru testovaných miniatur byly nicméně zařazeny i 
malby na obdélníkovém půdorysu, alternativních 
podložkách – kov, papír,  karton, pergamen, sklo, a 
větších rozměrů do max. 20 cm v delší ose); © Labora-
toř ALMA, AVU Praha 

Metodika je rozdělena do návazných kapitol, jejichž řazení odpovídá i doporučenému postupu při 
průzkumu miniatur – prvním krokem je zobrazení ve viditelném a UV světle, následuje infračervená 
reflektografie (HR-IRR) ve vysokém rozlišení a rentgenfluorescenční skenování (MA-XRF). Radiografie 
ve vysokém rozlišení zařazená na závěr metodiky se využije pouze v některých případech (např. u 
olejomaleb). 
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2. POPIS VLASTNÍ METODIKY 

2.1. Úvod 

Portrétní miniatury vznikají již v období renesance na základě poptávky šlechty především v Anglii, 
ale také ve Francii. Postupem času toto umění proniká do ostatních částí Evropy. Dalším významným 
centrem se pak stává Vídeň. V období biedermeieru oslovila portrétní miniatura výrazným způsobem 
zbohatlé měšťanstvo a tím se dostala k širším vrstvám obyvatelstva. Zvýšená poptávka po 
miniaturních portrétech nastala v 18. století a vyvrcholila v polovině 19. století, kdy nastupuje nové 
médium - fotografie. (Sršeň, Trmalová 2005) Miniatura procházela zatěžkávacím obdobím a částečně 
se transformovala v symbióze společně s fotografií. Fotografie však miniaturu úplně nevytlačila; 
malovaná miniatura přetrvává v určité podobě až dodnes, i když se maluje jiným způsobem - často už 
nikoliv akvarelem a na moderní náhrady slonovinové destičky (Denyer-Baker 2014, Willies 2015) 

Technika malby, malířské pigmenty a pojiva závisí na době vzniku díla, a především na druhu 
použité podložky. V renesanci, kdy se objevují první malované portrétní miniatury, byla jejich 
technologie zásadně ovlivněna středověkou knižní malbou – malovaných počátečních iniciál v 
manuskriptech. Malovalo se na pergamen, papír, dřevěné povrchy šperkovnic či tabatěrek. Malovalo 
se vodorozpustnými barvami. Portréty malované na kovových podložkách z různých druhů plechů 
využívaly ale již olejové médium.  Renesanční a barokní miniatury byly pak malovány i technologií 
typickou pro klasické velké závěsné obrazy. Malba na smaltu – stará emailová technika, ale i malba na 
porcelánu tvoří další skupinu miniaturních maleb. Malba na slonovině (na slonovinové destičce) 
nastupuje především v období přílivu slonoviny z koloniálních zemí, především z Indie, a to od 18. 
století, s vyvrcholením v 19. století. Malovalo se akvarelem a kvašem. Z výzkumu slonovinových 
destiček miniatur víme, že se v 18. století používaly destičky nejhrubší (cca 0,8 mm) a směrem ke 
konci 19. století a začátkem 20. století již plátek slonoviny dosahuje pouze 0,3-0,5 mm. Po objevení 
celuloidu pomalu dochází k náhradě slonovinové destičky tímto slonovině podobným termoplastem. 

Subtilní tenkovrstvá malba miniatur většinou neumožňuje odebírat vzorky, veškerý průzkum tedy 
musí být neinvazivní. Neinvazivní materiálovou analýzu miniatur komplexně řeší dvě další metodiky 
(Kočí a kol. v procesu certifikace a Hradil a kol. 2021). Vizualizací vnitřní struktury díla by však měl 
každý průzkum začít. Vzhledem k tomu, že součástí tohoto metodického postupu je i zobrazování 
pomocí rozdílů v chemickém složení, lze takto zároveň získat i velmi dobrou představu o prvkovém 
složení malby a podložky. MA-XRF je tak výhodné zároveň použít jako první screeningovou 
analytickou metodu.  

 

2.2. Krok první - zobrazení miniatur ve viditelném a u UV světle 

Miniatura ve většině případů je adjustována (vložena) do rámu - původního nebo druhotně přida-
ného. Po odborném vyjmutí miniatury z rámu je třeba dále odebrat i vrchní chránící sklíčko. Pak tepr-
ve může být povrch miniatury důkladně prostudován. Ověřili jsme, že prohlídka miniatury ve viditel-
ném světle by měla ideálně zahrnout tyto postupy – (i) průsvit (specificky pro miniatury na slonovině) 
a (ii) stereomikroskopii (pro všechny miniatury). 

 Průsvit je prosvícení tenké destičky slonoviny ze spodu. Lze tak například určit sílu barevné vrstvy 
a zobrazit praskliny nebo kovové fólie, které se podkládaly jako reflektivní pozadí v místě inkarnátu 
(Obr. 2) V průsvitu (podle transparentnosti/opacity) lze také odlišit části malované akvarelem a kva-
šem. 
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Obr. 2 Emanuel Thomas Peter: Portrét důstojníka, akvarel 
na slonovině (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), ve 
viditelném světle odraženém (vlevo) a procházejícím (prů-
svit, vpravo); v průsvitu je dobře patrný kovový plátek, kte-
rým je podložena část miniatury © Laboratoř ALMA, AVU 
Praha 

Stereomikroskopie. Dodnes se v restaurátorské praxi používá tzv. „zvětšovací sklo“, tedy ruční ne-
bo oční lupa (zvětšení cca 2x-3x). V minulosti se používal i lorňon či cvikr. To ale dnes nestačí, i když 
se v antikvariátech a prodejních galeriích s lupou setkáváme. Neodhalí všechny skryté detaily 
v miniaturní malbě, které mohou být důležité třeba při odhalovaní kopií či falz. Nám se osvědčilo a 
doporučujeme požívat širokoúhlou lupu se LED osvětlením (lampu s lupou se zvětšením 2,25×) 
v kombinaci se stereomikroskopem. (Obr. 3) Stereomikroskop by měl umožňovat zvětšení alespoň od 
6 do 55 x nebo vyšší (závisí samozřejmě na parametrech jednotlivých zařízení). Při postupném plynu-
lém zvětšení daného objektu dostáváme informace od tenkých tahů štětce až po morfologii pigmen-
tů. Ve stereomikroskopu lze při různém zvětšení studovat detaily malířského rukopisu, tedy způsob 
nanášení barev, který souvisí s výtvarnou tradicí hlavních evropských center miniaturní malby – např. 
tečkování (pointilismus) je typický pro Francii. (Obr. 3) Stereomikroskopie je rovněž důležitá pro rozli-
šování fotografických přenosů a v případě neoriginálních reprodukcí miniatur může odhalit i tiskový 
rastr.  

  
Obr. 3 Vybavení laboratoře ALMA k prohlídce miniatur - steremikrooskop Leica s digitální kamerou DP 73 Olym-
pus (vlevo) a detail z pozorované miniatury malované na smaltu s patrným tečkováním – pointilistickým stylem, 
zvětšení 10 x; © Laboratoř ALMA, AVU Praha 

K ještě detailnějšímu pozorování slouží konfokální mikroskop (my jsme používali rozsah zvětšení 
od 54 - 8630 x), ještě vyšší zvětšení pak nabízí elektronový mikroskop – použití elektronové mikro-
skopie však není rutinním postupem, malby na slonovině lze studovat pouze v environmentálním 
módu (EREM) a na specializovaných pracovištích. Této specifické metodě kombinující detailní pro-
hlídku povrchu a prvkovou EDS analýzu miniatur se věnuje samostatná metodika (Hradil a kol. 2021). 
Již na úrovni konfokálního mikroskopu lze však vizualizovat jednotlivá pigmentová zrna. (Obr. 4) 

Dále obecně platí, že pro fotodokumentaci či skenování miniatur ve viditelné oblasti spektra by 
vždy měla být použita kvalitní zařízení (kamera, skener), nejen pokud jde o dostatečné rozlišení, ale 
také kalibraci barevnosti.  
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Obr. 4 Digitální fotografie z konfokálního mi-
kroskopu při zvětšení 500x; měření zrníček 
Cassiova purpuru (Širillová a kol. 2020) © 
Laboratoř ALMA, AVU Praha 

Prohlídku a dokumentaci miniatur ve viditelném světle následně doplňuje fotografie v UV světle. 

Snímání UV fluorescence při nasvícení zářivkami typu UV-A nám umožňuje identifikaci povrchového 
poškození malby nebo zobrazení retuší a dalších úprav. (Obr. 5) UV fluorescenci můžeme také využí-
vat k identifikaci některých pigmentů nebo barviv podle charakteristické barvy této fluorescence. Pro 
miniatury je například charakteristické, že malba akvarelem a kvašem je velmi tenká a organická bar-
viva jsou často vybledlá – UV fluorescence je pak pomáhá zobrazit. (Obr. 6) Je důležité pořizovat fo-
tografie jak celku, tak vybraných detailů, a následně porovnávat všechna zobrazení (průsvit, VIS – 
stereomikroskop, UV fluorescence.)   

 

 

Obr. 5 Digitální fotografie miniatury na slonovi-
ně z Oblastního muzea v Chomutově v UV-A s 
viditelnými druhotnými zásahy (retuše pozadí ve 
směru praskliny slonovinové destičky); © Labo-
ratoř ALMA, AVU Praha 

Obr. 6 Digitální fotografie detailu miniatury na slonovině z 
Oblastního muzea v Chomutově v UV-A s patrnou výmalbou 
tváře a rtů organickým barvivem („lososová“ barevnost flu-
orescence); © Laboratoř ALMA, AVU Praha 
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2.3. Krok druhý - infračervená reflektografie ve vysokém rozlišení (HR-IRR) 

Hlavní využití IR reflektografie je v zobrazení vrstev skrytých pod povrchem. Reflektografie využívá 
toho, že infračervené záření má vyšší vlnovou délku než světlo viditelné a proniká proto do větší 
hloubky, běžně používané pigmenty a barviva jsou pro ně zčásti transparentní. V infračerveném 
snímku zřetelně vystoupí podkresby tužkou (grafitem) nebo uhlem, pentimenti, přemalby a další de-
taily, které při zobrazení ve viditelném světle zůstávají skryté. Na Obr. 7 je patrná jemná podkresba 
tužkou, v IR světle silně absorbující uhlíkatý pigment v tmavém saku a bílá košile obsahující olovnatou 
bělobu. 

 

Obr. 7 Příklad – portrét muže s 
šedými vlasy, detail ve viditelném 
světle – VIS (vlevo) a 
v infračervené reflektografii – IRR 
(vpravo) s dobře patrnou kresbou 
tužkou a viditelnými rozdíly mezi 
silně absorbující uhlíkatou černí (v 
tmavém saku) a reflektující olov-
natou bělobou (v bílé košili); NPÚ 
České Budějovice, SPO  Dačice; © 
Laboratoř ALMA, AVU Praha 

 
 
  

IRR lze využít pro studium skladby obrazu a autorské techniky malby, v některých případech i pro 
určení, zda jde o původní dílo nebo kopii. Obvykle je možné zobrazit jen podkresbu uhlíkatými pig-
menty, podkresba červenou hlinkou je pro IR záření transparentní – je třeba zkusit  kombinovat různé 
filtry nebo použít jiný typ kamery (Faries 2005). Výhodou miniaturní malby malované na slonovině je 
světlá barevnost slonoviny, což je výhodné podobně jako v případě reflexních bílých podkladů stře-
dověkých deskových maleb (Hradilová a Hradil 2015). 

2.3.1. Princip metody 

Infračervená reflektografie (IRR) je neinvazivní zobrazovací metoda, při které je zkoumaný před-
mět zobrazen v dopadajícím infračerveném světle (IR). Infračervené záření má vlnovou délku mezi 
0.7 μm a 1 mm. Plynule navazuje na viditelné světlo, ve srovnání s ním má nižší energii a delší vlno-
vou délku.  Delší vlnová délka umožňuje hlubší průnik pod povrch malby.  

Rozvoj infračervené reflektografie je úzce spojen s vývojem detektorů citlivých na infračervené zá-
ření. Nejdostupnější přístroje využívají křemíkové detektory (CCD-Si) používané také pro fotografii ve 
viditelném světle. Jsou citlivé na blízké infračervené záření (NIR) v oblasti 700-1100 nm, které proniká 
pod povrch malby jen omezeně a není vhodné k zobrazení podkresby pod krycí vrstvou malby. Tato 
technika se proto obvykle nezahrnuje do reflektografie, označuje se jako infračervená fotografie. Pro 
zobrazení podkresby je optimální kamera citlivá v oblasti krátkovlnného záření 1500-2000 nm. (Faries 
2005) Prvním typem detektoru, který byl využitelný pro IR reflektografii, byla PbS katodová trubice 
Vidicon  používaná pro záznam videa od roku 1950. (Boer 1968) Vidicon má vhodný spektrální rozsah 
v oblasti 700-2200 nm, nevýhodou je malý kontrast a vysoký šum. (MacDonald 2006) 
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Modernější kamery využívají nejčastěji InGaAs detektory (900-1700 nm), dražší přístroje mohou 
být také vybaveny InSb (1000-2500 nm) nebo PtSi detektory; InSb detektory dokáží např. zobrazit 
podkresby pod silnou vrstvou olovnaté běloby a měďnatými pigmenty (Delaney a kol. 2017). Na roz-
díl od CCD detektorů mají všechny tyto novější typy jen omezené rozlišení; reflektografie ve vysokém 
rozlišení lze tak dosáhnout jen skenováním (s tím jsou spojené další nevýhody - delší doba skenu, 
osvitu, chyby při skládání obrazu). 

Jak vyplývá z výše uvedeného, je pro infračervenou reflektografii využíváno krátkovlnné infračer-
vené záření (SWIR) s vlnovou délkou mezi 900-2500 nm. Pro zobrazení je nutné studované dílo nasví-
tit světlem z vhodného zdroje. Lze využít sluneční světlo, klasické wolframové nebo modernější halo-
genové žárovky, které vedle viditelného světla emitují i krátkovlnné infračervené záření.  

Rozdíly v absorbci infračerveného světla mohou být využity při identifikaci některých pigmentů, 
např. olovnatá běloba a rumělka jsou pro IR záření vysoce odrazivé, uhlíkaté pigmenty jej naopak 
silně absorbují. Infračervená kamera zaznamenává černobílý snímek, nerozlišuje vlnovou délku infra-
červeného světla. S použitím filtrů je však možné získat několik snímků pro různé rozsahy vlnových 
délek. Ještě více informací nabízí multispektrální kamery, které jsou schopny zaznamenat desítky 
snímků pro úzká rozmezí vlnových délek. 

Na rozdíl od viditelného a ultrafialového světla nedochází účinkem infračerveného záření k degra-
daci pigmentů a pojiv (vyblednutí barviv, žloutnutí a křehnutí pojiv), infračervené záření nemá dosta-
tečnou energii pro vyvolání fotochemických reakcí. (Feller 1995) Povrch osvětleného předmětu se 
však může zahřívat, a to může vést k degradaci některých pigmentů (Coccato a kol. 2017, Čermáková 
a kol. 2015) nebo k mechanickému poškození barevné vrstvy nebo podložky malby (teplotní defor-
mace nebo k poškození v důsledku změn vlhkosti).  

2.3.2. Aplikace IRR v analýze miniatur – výsledky testování 

Metodu jsme otestovali na miniaturních portrétech na různých podložkách. Specifická je zejména 
podložka slonovinová, která je částečně transparentní a citlivá na změny teploty a vlhkosti.  Dalším 
specifikem miniatur je velmi tenká vrstva malby, což způsobuje, že na reflektogramu se může zobrazit 
i podložka pod miniaturou. Vzhledem k této transparentnosti je proto vhodné podložit miniaturu 
neutrálním pozadím. Na bílém pozadí vynikne podkresba a malba pigmenty, které silně absorbují IR 
záření. Naopak na černém pozadí vynikne kresba pigmenty, které IR záření odrážejí, např. olovnatou 
bělobou nebo rumělkou. Pro univerzální použití je vhodné použít šedou desku. Vliv podložky v pozadí 
je nejvýraznější při snímání v dlouhovlnné části IR spektra. 

Další obecné doporučení vyplývající z testování se týká nasvícení snímaného předmětu - je vhodné 
použít boční osvětlení s využitím dvou zdrojů infračerveného světla v úhlu přibližně 60°. Vyšší úhel 
nasvícení (zdroj v blízkosti kamery) může způsobit rušivé odlesky na hladkém povrchu. Ostré boční 
světlo zvýrazňuje nerovnosti povrchu a nerovnoměrnost osvětlení a světlo ze zdroje může také rušivě 
pronikat do objektivu.  

Je také třeba upozornit na to, že v průběhu snímání reflektogramu dochází k ohřevu povrchové 
vrstvy malby, který může vést i k dočasné deformaci slonovinové podložky a tím k částečnému rozo-
stření obrazu. Deformace je vratná, po ochlazení se podložka vrátí do původního stavu, přesto je 
nutné jí předejít nebo alespoň co nejvíce omezit. Celkovou dobu skenování zkrátit nelze, ale je možné 
snížit úroveň osvětlení při nastavení delší expozice a nižší clony. Dále je možné ohřev povrchu omezit 
nuceným větráním prostoru před skenovanou plochou, což doporučujeme.  
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Dalším nežádoucím důsledkem deformace slonoviny je pohyb miniatury během snímání, který 
komplikuje její uchycení ve vertikální poloze. Kvůli riziku mechanického poškození miniaturu vyjmu-
tou z rámu není zpravidla možné připevnit za okraje. Vhodnější je snímání v horizontální poloze, ve 
které není potřeba miniaturu fixovat – to však vyžaduje složitější upevnění kamery a systém zaostřo-
vání. Kameru je možné upnout na stativ s otočnou hlavou, ale není to optimální řešení, snímání kom-
plikují vibrace kamery, které se v této poloze více projevují. Dobrých výsledků se dá dosáhnout s pou-
žitím speciálního rámu (stojanu) určeného pro skenování miniatur (Obr. 8). Plynulé zaostřování, které 
nezpůsobuje vibrace kamery, je zajištěno stolkem s vertikálním posunem. 

  

Obr. 8 Infračervená kamera Apollo 
upevněná ve speciálním stojanu urče-
ném pro snímání miniatur (vlevo) a ka-
mera Apollo v průběhu skenování (vpra-
vo); © Laboratoř ALMA, AVU Praha 

2.3.3. Popis použitého přístroje – kamera Apollo 

Výběr IR kamery pro reflektografii miniatur je velmi důležitým krokem. Vzhledem k drobné a de-
tailní malbě by mělo být hlavní snahou dosáhnout co nejvyššího prostorového rozlišení. Analýzy pro 
potřeby této metodiky byly prováděny na Akademii výtvarných umění v Praze pomocí kamery Apollo 
vyvinuté firmou Opus (Obr. 8, 9). Kamera Apollo navazuje na infračervenou kameru Osiris vyvinutou 
firmou Opus ve spolupráci s londýnskou Národní Galerií. (Saunders a kol. 2006) Obě kamery pracují s 
InGaAs detektorem citlivým na infračervené světlo v rozsahu 900-1700 nm. 

Díky chlazenému plošnému detektoru dosahuje však kamera Apollo vyššího rozlišení, vyššího roz-
sahu jasů a menšího šumu, což jsou vylepšení pro miniaturní malbu velmi podstatná. Zároveň je de-
tektor méně citlivý na změny provozní teploty. Vysokého rozlišení je dosaženo vnitřním skenovacím 
mechanismem, obraz je zaznamenán pohybem plošného detektoru s rozlišením 128x128 pixelů, vý-
sledný obraz má rozlišení až 26 MPix. Získané snímky jsou automaticky složeny pomocí programu 
dodávaného spolu s kamerou. 

 

Obr. 9 Infračervená kamera Apollo; © Laboratoř 
ALMA, AVU Praha 
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Maximální velikost skenované plochy není omezená, podobně jako u běžného fotoaparátu lze 
snímat velké předlohy zvětšením vzdálenosti od objektivu. Limitující může být výkon osvětlení a rozli-
šení snímku, které nemusí být dostatečné. V případě miniaturní malby je zase limitující minimální 
vzdálenost od předmětu, na kterou lze zaostřit. Se základním objektivem nelze zaostřit pole menší 
než 10 x 10 cm. Menší miniatury nevyplní celé zorné pole, výsledný snímek má po ořezu nižší rozliše-
ní. Pro snímání menších objektů s rozměry 2 x 2 až 5 x 5 cm výrobce proto dodává ještě makroobjek-
tiv a halogenové osvětlení k makroobjektivu. K volitelnému příslušenství patří také cutoff filtry pro 
výběr oblasti záření v rozsahu <1250 nm, 1250-1510 nm a >1510 nm. (Opus Instruments 2020) 

2.3.4. Optimalizovaný postup snímání 

Výsledkem testování s využitím kamery Apollo umístěné ve speciálním rámu je optimalizovaný 
postup snímání, který lze doporučit pro infračervenou reflektografii miniatur (zejména na slonovino-
vé podložce). Postup zahrnuje tyto následné kroky: 

• upevnění kamery (ideálně vertikální, miniatury položeny horizontálně) 
• zapnutí kamery a programu, 5 min. na zahřátí před měřením (platí pro kameru Apollo, pro 

kamery s nechlazeným detektorem bude doba delší) 
• nastavení osvětlení – rovnoměrné pokrytí skenované plochy, bez odlesků, dva zdroje po stra-

nách kamery (úhel k rovině obrazu 30-60°), osvětlení se nesmí měnit v průběhu skenování 
(počkat několik minut na zahřátí lampy, zamezit kolísání výkonu, pohybu osob kolem světel 
apod.) 

• volba a instalace filtru (F filtr je univerzální, pokrývá celé spektrum IR záření, stačí nižší inten-
zita osvětlení, vrstvy na miniaturách tenké, zpravidla nejsou problémy se zobrazením pod-
kresby; LW filtr je vhodný na miniatury se silnější vrstvou malby (olejomalby), jinak záření 
proniká i skrz slonovinovou podložku; kombinace filtrů SW, BP, LW zase umožňuje multispek-
trální zobrazování a je výhodná při identifikaci některých pigmentů) 

• nastavení clony a času, optimální nastavení clony pro ploché objekty: f/8 (při slabším osvět-
lení) – f/11 (vyšší hloubka ostrosti, poloviční intenzita proti f/8);  

• volitelně - snímek referenční šedé plochy (flatfield) - kontrola rovnoměrnosti osvětlení, lze 
odečíst od výsledného obrazu 

• umístění díla - vzdálenost od kamery podle rozměru objektu a použitého objektivu (vyhledat 
v tabulce, nebo použít aplikaci "Parameters Calculator App") 

• vycentrování a vyrovnání díla - rovnoběžně s detektorem, tj. kolmo na kameru, pomocí ná-
hledu v programu (vyrovnání kamery i objektu s vodováhou) 

• kontrola expozice nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu - u kamery Apollo lze kontrolovat jen 
expozici výřezu vybraného funkcí Go to point) – úrovně by se měly pohybovat mezi 500-
60000, (náhled zobrazuje hodnoty v rozsahu 0-65535  - hodnoty pixelů 16bitového snímku) 

• zaostření - přesné zaostření je ztížené tím, že živý náhled ukazuje jen malý výřez snímku; po-
sunem detektoru je možné vybrat oblast, která obsahuje dostatečně kontrastní rysy; doostřit 
je nutné i po výměně filtru; zaostřování pomocí šroubu na měchu kamery je ztíženo vibrace-
mi spojeným i s pohybem objektivu; přesněji lze zaostřit pohybem objektu nebo celé kamery 

• volba výřezu - skenováním nejmenší potřebné plochy se zkrátí celková doba skenu 
• kalibrace („dark frame“, při výběru větší plochy probíhá automaticky) 
• vlastní skenování 
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• uložení výsledku (formát 16bitový PNG nebo TIF, 8bitový formát JPG není vhodný - dochází 
ke ztrátě kvality kompresí obrazu a nízkou bitovou hloubkou) 

• kontrola výsledku  
- správný výběr oblasti (pokud část obrazu chybí, je možné ji naskenovat dodatečně, 

program ji spojí s předchozím skenem) 
- správné zaostření v celé ploše 
- kontrola expozice pomocí histogramu - program kamery Apollo umožňuje optimalizo-

vat histogram nastavením černé, šedé a bílé úrovně (vhodnější je uložit originál a úpra-
vy dělat na kopii v jiném programu)   

- možné chyby kamery: vinětace okrajů (vinetting) nebo dlaždic (projeví se kostičkova-
ným vzorem), chybějící dlaždice (šedý čtvereček ve skenu), špatné složení dlaždic  

• záznam parametrů měření  
• zpracování dat – ořez, optimalizace histogramu (nastavení bílého a černého bodu, gamma) 

 
2.3.5. Zpracování a vyhodnocení výsledků 

Snímky z infračervené kamery je zpravidla nutné dále zpracovat. K základním úpravám patří oto-
čení a oříznutí (pokud předloha nevyplňuje celou plochu snímku), nastavení kontrastu, jasu a gamma. 
Úpravy nasnímaného obrazu lze provádět ještě před uložením souboru v programu infračervené ka-
mery nebo lze snímky upravit dodatečně v programu, který podporuje zpracování obrázků v 16bitové 
hloubce. Vedle upraveného snímku je žádoucí zálohovat i neupravený originální snímek. 

Pokud je snímek dostatečně kontrastní, je vhodné provést normalizaci obrázku, při které dojde ke 
změně jasu a kontrastu tak, aby snímek obsahoval i absolutně černé a absolutně bílé body. Výsledek 
úprav lze zkontrolovat s pomocí histogramu. Odstíny by měly vyplnit celý rozsah histogramu a nemě-
lo by dojít k oříznutí části světlých nebo tmavých odstínů. (Obr. 10) 

Obr. 10 Detail z portrétu důstojníka (Uměleckoprůmyslové museum v Praze); úprava jasu a kontrastu podle 
histogramu: a) tmavý snímek, b) světlý snímek, c) snímek po normalizaci; © Laboratoř ALMA, AVU Praha 

Pokud je i po normalizaci snímek příliš světlý nebo tmavý, lze jeho čitelnost zlepšit gamma nastave-
ním, při kterém se mění přednostně jas světlých nebo tmavých částí a nedochází k oříznutí jasů 
("přepálení" světlých nebo tmavých částí). Na rozdíl od normalizace jde o nelineární úpravu. 

Na monochromním reflektogramu je bez dalších úprav možné studovat techniku malby, např. 
podkresbu a pentimenti. Pro vyhodnocení skrytých vrstev zachycených na reflektogramu je vhodné 
jej porovnat se snímkem ve viditelném světle. Snímky lze zobrazit vedle sebe na monitoru, užitečné 
také může být zobrazení obou snímků přes sebe při nastavení průhlednosti svrchního snímku (Obr. 
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11). Podobně jako při zobrazení ve falešných barvách toho lze dosáhnout v pokročilém editoru (např. 
Photoshop, GIMP) nebo automaticky pomocí skriptu. (Saunders 1995) 

   

Obr. 11 Portrét dámy v modrobílém oděvu ze sbírky Národního muzea; malba na slonovině, zleva 
doprava: fotografie (VIS) zkoumané miniatury, IRR sken (s filtrem pro světlo <1250 nm) a složený 
obrázek s 60% podílem reflektogramu; © Laboratoř ALMA, AVU Praha 

2.3.6. Zobrazení ve falešných barvách (IRFC) 

Reflektrografie může být také pomůckou při určení pigmentů a pojiv - např. rumělka infračervené 
světlo odráží, na reflektogramu má světlé (bílé) zbarvení. Podobně se ve světlých odstínech zobrazuje 
i olovnatá běloba. I proto je reflektogram vhodné srovnat se snímkem ve viditelném světle. Červené 
plochy, které jsou světlé v reflektogramu, mohou obsahovat rumělku nebo minium.  Pro snazší srov-
nání snímků je výhodné oba převést do jednoho obrazu metodou zobrazení ve falešných barvách. Jde 
o jednoduchý a tradiční postup používaný často restaurátory, který lze aplikovat i pro miniatury. Čer-
vený kanál snímku ve viditelném světle je při této metodě nahrazen snímkem v infračerveném světle 
a červený a zelený kanál jsou převedeny do zeleného a modrého kanálu; modrý kanál viditelného 
snímku se nepoužije. (Striova a kol. 2020, Tonazzini a kol. 2019) Při editaci je nutné získat obrazy, 
které se dokonale překrývají. To může usnadnit jednotné nastavení při snímání fotografií a reflekto-
gramu – stejné osvětlení, natočení, ohnisková vzdálenost, vyvážení bílé, obraz umístěný kolmo na osu 
kamery (pokud dojde k dočasné deformaci slonoviny při IRR, fotografii ve VIS světle je vhodné udělat 
následně za stejných podmínek).  

Na snímku ve falešných barvách (Obr. 12) mají rty žluté zbarvení, protože maxima z červeného a 
infračerveného kanálu se ve falešných barvách přesunou do zeleného a červeného kanálu a jejich 
kombinace v RGB obrázku vytváří žlutý odstín. Podobně žluté zbarvení má však rumělka, minium, i 
kadmiová červeň, a proto jednoznačné rozlišení pigmentů není často možné. Ke správnému vyhod-
nocení může výrazně přispět srovnání se snímky známých standardů, vytvořené stejným postupem a 
za stejných podmínek. Vždy se ale bude jednat jen o doplňkovou metodu použitelnou pouze souběž-
ně s dalšími metodami průzkumu. Samotná intenzita odraženého infračerveného světla totiž pro 
identifikaci pigmentů často nestačí. Některé pigmenty a barviva lze určit z adsorbčních spekter ve 
viditelné a infračervené oblasti (FORS spektrometrií nebo multispektrální kamerou). Pro miniaturní 
malby je však nejlépe následně použít novou metodu velkoplošného rtg. fluorescenčního skenování – 
MA-XRF (viz kapitola 2.4). Např. ze zobrazení ve falešných barvách (Obr. 12) je zřejmé, že pigment 
modré stuhy na rameni má jiné složení než pigment stínů modré stuhy na předloktí. Až metodou MA-
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XRF skenování bylo ale možné určit, že se jedná o kombinaci kobaltové modře a syntetického ultra-
marínu.  

    

Obr. 12 Portrét paní Rimsky-Korsakovové, na celuloidu (soukromý majitel), zleva doprava: VIS sní-
mek, IRR snímek, IRFC snímek a prvková mapa kobaltu (MA-XRF) indikující oblasti s použitím kobal-
tové modře; © Laboratoř ALMA, AVU Praha 

Složení obrazu je zpravidla nutné učinit ručně v pokročilém editoru jako je Photoshop nebo GIMP, při 
větším množstvím snímků je ale jejich zpracování časově náročné. Práci značně usnadňuje, pokud 
jsou k dispozici obrazy, které se dokonale překrývají – získané při stejném osvětlení, natočení, ohnis-
kové vzdálenosti, vyvážení bílé apod., což ale může být někdy obtížné (zvláště pokud například bě-
hem IRR skenování dojde k deformaci slonovinové podložky). Pro správné složení obrazů může být 
užitečné vyznačit referenční body (např. v podobě značek umístěných na rám malby). (Cosentino 
2016) 

Alternativou je použití pro tento účel vytvořených skriptů, kterými lze obrazy složit automaticky. 
V rámci této metodiky byl proto sestaven speciální software umožňující hromadné a rychlé zpracová-
ní snímků získaných metodou infračervené reflektografie a fotografie ve viditelném světle. Software 
„ALMA FalseVisir“ nahrazuje zdlouhavé manuální skládání snímků v grafickém editoru a usnadňuje 
tak vyhodnocení výsledků neinvazivního průzkumu uměleckých děl. Využívá bezplatné open source 
knihovny programovacího jazyka Python a nabízen je k bezplatnému použití na základě licence GNU 
GPL 3.0. Výhodou využití jazyka Python je snadná možnost instalace, podpora většiny běžných ope-
račních systémů (Windows, Linux, macOS), možnost instalace na neomezený počet počítačů a nízké 
systémové nároky. Aktuálně je software dostupný na adrese https://github.com/almaavu/falsevisir. 

 
2.4. Krok třetí - zobrazování pomocí MA-XRF spektroskopie 

Metoda velkoplošného rentgenfluorescenčního skenování (MA-XRF) je variantou XRF analýzy, kdy 
jsou jednotlivá bodová měření spojována do map distribuce chemických prvků v ploše malby. Tyto 
mapy jsou tak jednak velmi obsáhlým souborem velkého množství jednotlivých bodových měření a 
vypovídají o materiálovém složení použitých pigmentů, v druhém plánu však zásadním způsobem 
doplňují informaci získanou tradičními metodami restaurátorského průzkumu – tedy IR reflektografií 
a radiografií. Vykreslují totiž velmi přesně a detailně vnitřní strukturu díla na základě rozdílů v che-
mickém složení. Je totiž mimořádně zajímavé, že díky vyšší informační hloubce metody mohou v prv-
kových mapách vystupovat i struktury spodních vrstev jinak neviditelné. Tyto struktury (vzhledem 
k odlišnému principu metody) přitom mohou být jiné než ty, které tradičně zobrazuje IR reflektogra-
fie nebo radiografie. Lze tak rozeznat přemalby, retuše či projevy degradace, a to často lépe a názor-

https://github.com/almaavu/falsevisir
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něji než metodami tradičními. (Hradilová a Hradil 2015) Tradiční zobrazovací metody navíc umožňují 
rozlišit materiály pouze nepřímo (na základě rozdílů v absorbci použitého záření), zde je přesná analy-
tická informace o složení materiálů kombinována s vizualizací techniky malby pomocí jediného zaří-
zení. Jde o metodu relativně novou, používanou teprve od roku 2008 – první experimenty na malíř-
ských dílech byly vázány na zdroje synchrotronového záření. Především vývoj výkonnější detektorové 
techniky pak umožnil konstrukci laboratorních, a také mobilních/transportovatelných zařízení. (Jans-
sens a kol. 2017) V České republice je MA-XRF skener zatím dostupný v pouze laboratoři ALMA na 
Akademii výtvarných umění v Praze, vzhledem k šíři možných aplikací metody lze však očekávat brzké 
rozšíření těchto skenerů i na další specializovaná pracoviště. 

2.4.1. Princip metody 

Z hlediska analytického principu se MA-XRF neliší od jiných XRF analyzátorů (laboratorních i mo-
bilních) používaných velmi široce ve výzkumu kulturního dědictví. Blíže se o bodové prvkové analýze 
výtvarného umění pomocí mobilních XRF analyzátorů lze dočíst v metodice „Přenosné rentgen-
fluorescenční analyzátory: metodika pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in si-
tu“ (Hradil a Hradilová 2016). Návaznost XRF na další metody bodové analýzy (FT-IR a Ramanova 
spektroskopie, rentgenová prášková difrakce) v oboru výzkumu miniatur je pak pojednána 
v připravované metodice „Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: 
metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství“ (Kočí a kol., v procesu certifikace). 

Rentgenfluorescenční (XRF) analýza jako taková je obecně metoda používaná pro prvkovou analý-
zu materiálů. Je založena na interakci rentgenového záření se vzorkem, přičemž nízké dávky záření 
používané při měření nezpůsobují znatelné změny v chemické struktuře – lze ji tak označit jako me-
todu nedestruktivní. Pokud jsou analyzována přímo výtvarná díla bez odběru vzorků (např. mobilními 
přístroji) jde o metodu neinvazivní. Získané spektrum je čárové a je charakteristické pro každý prvek. 
Není ovlivněno chemickými vazbami, neumožňuje tedy stanovit, zda a případně v jaké sloučenině je 
prvek obsažen.  

Pro XRF analýzu zpravidla není nutné vzorek nijak upravovat. Spolehlivé vyhodnocení spekter vy-
žaduje zkušenosti, výsledky jsou ovlivněny provedenou kalibrací a charakterem vzorku (zejména v 
případě vícesložkových směsí, nehomogenních a vrstevnatých vzorků). Při automatickém vyhodnoce-
ní může dojít i k záměně prvků, charakteristické čáry spekter některých prvků se překrývají a není 
snadné je rozlišit. (Hradil a Hradilová 2016) 

XRF analýzou nelze detekovat prvky lehčí než hořčík (Mg). Citlivost analýzy k prvkům s nižším 
atomovým číslem je možné zvýšit, pokud je prostor mezi vzorkem a přístrojem evakuován nebo vypl-
něn lehkým plynem, zpravidla heliem (He). Lze tedy bez problému detekovat těžké anorganické pig-
menty jako olovnatá běloba nebo rumělka na podložce z organických materiálů (plátně, dřevě apod.). 
Obtížnější je zachytit lehké pigmenty (ultramarín, kostní čerň) na kovové podložce nebo ve směsi s 
těžkými pigmenty. (Hradilová a Hradil 2015, Longhini 2014, Alfeld a kol. 2011)  

Vysoce citlivé moderní detektory umožňují dnes provádět analýzu bodu o velikosti v řádu desetin 
milimetru. Ve spojení s přesným skenovacím mechanismem lze získat sérii měření ze zvolené plochy 
– měření MA-XRF. Analýza je neinvazivní, podobně jako při běžné XRF analýze, liší se jen tím, že mě-
ření může probíhat nejen ve vybraných bodech, ale automaticky v celé síti bodů, tedy ploše. Celkový 
čas měření se tím samozřejmě zvyšuje, stejně jako expozice díla rtg. zářením. Výsledkem je kolekce 
spekter - čtyřrozměrná „datová kostka“, ve které souřadnice x, y charakterizují polohu a naměřená 
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spektra jsou vyjádřena číslem kanálu detektoru a naměřenou intenzitou. (Obr. 13) (Bright a Newbury 
2004) 

 

Obr. 13 Znázornění MA-XRF dat jako čtyřrozměrné 
datové kostky - souřadnic bodu na ose x,y, kanál XRF 
spektra na ose z a intenzita záření jako odstín „teplot-
ní mapy“ (Alfeld  a kol. 2018) 

 

Po vyhodnocení naměřených spekter můžeme pro každý prvek vytvořit mapu jeho rozložení v mě-
řené ploše. Mapy představují třírozměrná data, kde každému bodu se souřadnicemi x, y odpovídá 
relativní množství daného prvku. Mapu lze tak zobrazit jako obrázek, ve kterém jasnější barvy (inten-
zivnější body) odpovídají relativně vyšším obsahům a tmavá místa naopak relativně nižším obsahům 
daného prvku. (Obr. 14) Je však třeba zdůraznit, že intenzitní škála je relativní, a tedy různá pro různé 
prvky – 100% intenzity tak u majoritních prvků může indikovat obsahy velmi vysoké (v desítkách pro-
cent), u minoritních prvků relativně nižší (třeba jen jednotky procent).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 MA-XRF mapy rozložení rtuti, olova a zinku v ploše malby (Pech a Hradilová 2020), © Laboratoř 
ALMA, AVU Praha 

2.4.2. Popis použitého přístroje – M6 Jetstream 

Analýzy pro potřeby této metodiky byly prováděny na Akademii výtvarných umění na přístroji M6 
Jetstream firmy Bruker (Obr. 15). V současné době jde o jediný komerčně dostupný typ MA-XRF ske-
neru. Další typy na míru vyráběných přístrojů jsou dostupné v různých vědecko-výzkumných labora-
tořích v zahraničí. 
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Obr. 15 Velkoplošný rentgenfluorescenční spektrometr (MA-
XRF) M6 Jetstream při analýze miniaturního portrétu; © 
Laboratoř ALMA, AVU Praha 

 

Velikost měřícího bodu přístroje je 100-350 µm, maximální velikost skenované plochy je 60x80 
cm2, nejvyšší možné prostorové rozlišení cca 50 µm. Pro detekci lehkých prvků lze využít heliovou 
atmosféru. SDD detektor standardně detekuje prvky od hořčíku (Mg) po uran (U) a díky své velikosti 
(60 mm2) umožňuje rychlejší měření. Rh anoda je vhodný zdroj rentgenového záření při měření obra-
zů, nicméně pro některé prvky (např. Ag, Sn, Sb) dochází ke zhoršení citlivosti metody (Tagle a Rei-
nhardt 2020, Bruker Nano GmbH. 2014) 

V rámci provedeného výzkumu bylo zjištěno, že pro skenování miniatur MA-XRF spektrometrem je 
nutné volit odlišné podmínky než při skenování obrazů větších rozměrů. Pro měření MA-XRF spek-
trometrem nelze ani doporučit jedno univerzální nastavení, které by bylo vhodné pro všechny typy 
miniatur. Parametry měření je potřeba nastavit podle velikosti miniatur, zpracování detailů, techniky 
malby, tloušťky vrstev a použitých pigmentů. Před skenováním celé plochy je vhodné provést zkoušku 
se zvoleným nastavením na vybrané reprezentativní ploše. Hloubkový dosah metody (informační 
hloubku) ovlivňuje jednak tloušťka vrstev, jejich složení a také nastavené parametry měření (Hradil a 
Hradilová 2016) Malby miniatur jsou většinou tenkovrstvé, a proto lze ve většině případů zobrazit i 
složení podložky. Vedle vápníku (Ca) a fosforu (P), je přírodní slonovina charakteristická i variabilními 
obsahy stroncia (Sr); tento prvek je tak dobrým indikátorem informační hloubky.  

2.4.3. Optimalizovaný postup snímání 

Výsledkem testování s využitím MA-XRF skeneru M6 Jetstream je optimalizovaný postup skeno-
vání miniatur (zejména na slonovinové podložce), který lze obecně doporučit. Postup zahrnuje tyto 
následné kroky: 

• nastavení skenování 
- vyrovnání miniatury do roviny tak, aby byla ideálně dosažena stejná vzdálenost každé-

ho bodu od detektoru (vliv vzdálenosti a nerovnosti povrchu na rozlišení a kvalitu sig-
nálu popisují např. Duivenvoorden a kol. 2017 nebo Alfeld a kol. 2013) 

- výběr skenované plochy, zaostření podle zvolené velikosti bodu 
- výběr modu skenování  
- skenování mozaiky – náhled obrazu vytvořený makro kamerou přístroje Jetstream (pro 

výběr skenované oblasti a pro určení míst měření) 
• nastavení velikosti bodu a rozteče mezi body (malé rozměry miniatur a jemné detaily malby 

vyžadují nastavení vysokého rozlišení, tj. velikost měřeného bodu 100 μm a rozteč měřených 
bodů 70-300 µm) 

• optimalizace času měření (vrstva malby na miniaturách malovaných technikou akvarelu je 
velmi tenká, je proto nutné také nastavit delší čas měření) - celkový čas měření, a tedy veli-
kost výsledného souboru je dána velikostí snímané plochy, krokem mezi body a načítacím ča-
sem spektra v jednom bodě 
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- krok – pro miniatury je třeba využít maximální dostupné rozlišení, vždy pod 100 μm  
- načítací čas - optimální nastavit na 10-20 ms/bod (Obr. 16);  pokud je však celkový čas 

skenování neúměrně dlouhý (např. 10 hodin a více), je třeba hledat kompromis -  načí-
tací čas je možno snížit na 5 ms/bod ovšem s tím, že spektrum bude méně kvalitní a 
dobře identifikovatelné budou jen majoritní prvky a prvky, na které je přístroj citlivý; 
problematické pigmenty či příměsi lze pak identifikovat z následných bodových měření 
prováděných pouze ve vybraných částech plochy malby (pro bodová měření lze využít 
heliovou atmosféru) 

 

Obr. 16 Ukázka záznamu z průběhu 
testování - zkoušky různých parametrů 
měření pro zobrazení částic Au - Cassi-
ova purpuru (v řádcích krok 70, 100 a 
200 μm, ve sloupcích doba měření 2, 5, 
10, 20, 50, 100, 200 ms); © Laboratoř 
ALMA, AVU Praha 

• optimalizace signálu detektoru: 
- dead time optimálně ~20 % (pokud je vysoký, je potřeba snížit proud – pro bodová mě-

ření proud 600 µA, dead time < 50 %, pro liniová měření optimálně 300 – 600 µA, dead 
time < 50 %, pro mapování 200 µA, dead time 30-50 %)  

- napětí – ideálně 50 kV pro lehké prvky nižší (15 kV, 10 kV) 
Parametry je třeba vždy přizpůsobit záměru - může být lepší provést celkový sken v menší kvalitě 

a detaily vybraných míst ve vyšší kvalitě (nedochází pak ke zbytečně podrobnému skenování prázd-
ných míst obrazu – skenovaná plocha je vždy rektangulární, takže u oválných miniatur tak vždy vzni-
kají „prázdné rohy“). 

• vlastní měření / skenování 
• postprocessing – zpracování map a interpretace výsledků (viz kapitola 2.4.4.) 

 
Pro podobné objekty lze použít vyzkoušené parametry měření, pro méně obvyklé objekty je po-

třeba vždy provést zkoušky.  Pro měření miniatur a vyhodnocení naměřených dat jsme vypracovali 
standardní postup – tímto postupem je možné identifikovat většinu používaných anorganických pig-
mentů v miniaturách a detailně zobrazit jejich plošnou distribuci v různých vrstvách malby. Obvykle 
není možné určit obsah organických barviv. Problematické může být také vyhodnocení stopových 
příměsí. Některé prvky může být obtížné rozpoznat v důsledku překryvů spekter (např. Ba/Ti, Zn/Au, 
Pb/S apod., viz Hradilová a Hradil 2015). K identifikaci minoritních složek a rozlišení překryvů je nutné 
nastavit delší čas měření. V závislosti na zvoleném rozlišení a velikosti skenované plochy se tím ale 
zároveň prodlužuje celková doba měření, která se u miniatur o velikosti cca 6 x 10 cm obvykle pohy-
buje v rozmezí 1-10 hodin. 
 

2.4.4. Zpracování map a řešení překryvů charakteristických linií 

V případě skeneru M6 Jetstream jsou naměřená data zpracována v softwaru M6 (Bruker Gmbh) 
dodávaném spolu s přístrojem. Spektra naměřená v každém bodě jsou v programu vyhodnocena a z 
výsledků jsou sestaveny prvkové mapy, které je možné exportovat ve formátu PNG nebo TXT. Ze 
zkušeností s exporty se ukazuje, že v exportech do formátu PNG se mohou projevovat chyby spojené 
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s převodem originálních dat do obrazového formátu, nevýhodou formátu PNG používaného v softwa-
re M6 je také pouze 8bitová barevná hloubka. Vhodnější je proto export do formátu TXT a následný 
převod do 16bitového PNG v jiném programu. Dále je možné exportovat obrázek s vyznačením mě-
řené plochy, naměřená spektra (průměry z celé měřené plochy nebo z vybraných oblastí) a po vy-
hodnocení i tabulku naměřených koncentrací. V programu je možné zobrazit a exportovat kombinace 
map vybraných prvků. 

Pří vytváření mapy software přístroje v každém měřeném bodě vyhodnotí spektrum a přiřadí mu 
tabulku koncentrací nebo relativních intenzit. Vyhodnocení přístroj může provést zcela automaticky, 
nejde ale o jednoduchý výpočet a ve výsledných mapách se objevují chyby, např. může dojít k vykres-
lení mapy prvku, který v obraze není obsažen. Stejně jako v případě bodových XRF měření (Hradil a 
Hradilová 2016) se proto doporučuje kontrola a vlastní vyhodnocení spekter ve sporných a důležitých 
případech. 

Chyby vyhodnocení jsou často způsobeny překryvem spektrálních píků. Šířka píků je závislá na roz-
lišení detektoru, novější přístroje proto mají zpravidla lepší schopnost rozlišit píky prvků s podobnou 
polohou; přesto i u nejnovějších přístrojů dochází k překryvům, které znesnadňují vyhodnocení a 
mohou vést k chybným závěrům. Ve většině případů je proto lépe provést nejprve dekonvoluci spek-
ter a mapy vykreslovat až následně. V případě pochybností je vhodné MA-XRF měření doplnit bodo-
vými měřeními s delším časem. V některých případech je možné pro vyhodnocení vybrat jinou spek-
trální čáru. Tabulka 1 uvádí nejčastěji se vyskytující překryvy charakteristických linií chemických prv-
ků: 

Tab. 1 Přehled nejvýznamnějších překryvů charakteristických linií ve XRF spektrech (dle Hradilová a 
Hradil 2015 a Bezur a kol. 2019) 

Prvek 
A Linie keV Prvek 

B Linie keV Prvek 
A Linie keV Prvek 

B Linie keV 

Ag Lα 2,98 Ar Kα 2,96 Fe Kα 6,40 Cu Kα esc 6,31 
Ag Kα 22,20 Rh Kβ 22,43 Fe Kα 6,40 Mn Kβ 6,49 
As Kβ 11,72 Au Lβ3 11,61 Hg Ll 8,72 Zn Kα 8,64 
As Kβ 11,72 Br Kα 11,90 Hg Mγ 2,49 S Kβ 2,47 
As Kβ 11,72 Hg Lβ 11,82 Mg Kα 1,25 As Lα 1,28 
As Kα 10,54 Pb Lα 10,55 Pd Kα 2,01 Ca Kα esc 1,95 
Au Lβ5 11,91 Br Kα 11,90 Pd Kα 21,18 Pb Lα+Lα 21,10 
Au Lα 9,71 Zn Kβ 9,57 Pb Mα 2,35 S Kα 2,31 
Ba Lα 4,47 Ti Kα 4,51 Pb Mβ 2,44 S Kβ 2,47 
Ba Lβ 4,83 Ti Kβ 4,89 Pb LE 11,35 Se Kα 11,22 
Bi Lα 10,84 Pb Lα 10,55 Pb Lβ+ Lβ 25,22 Sn Kα 25,27 
Cd Kα 23,17 Pb Lα+Lβ 23,16 Pb Lγ4 15,78 Zr Kα 15,78 
Cd Lα 3,13 Pb M2N4 3,12 Pt Lα 9,44 Zn Kβ1 9,57 
Cl Kα 2,62 Pb Mγ 2,66 Sb Lα 3,60 Sn Lβ 3,66 
Cl Kα 2,62 Rh Lα 2,70 Sb Lα 3,60 Ca Kα 3,69 
Co Kα 6,93 Fe Kβ 7,05 Si Kα 1,74 Rb Lα 1,69 
Cr Kα 5,41 Ba Lγ 5,53 Si Kα 1,74 Sr Lα 1,81 
Cr Kβ 5,95 Mn Kα 5,90 Ti Kβ 4,89 V Kα 4,96 

 

Pokud vzorek obsahuje například olovo a arzen, bude vyhodnocení komplikovat překryv píků Pb-Lα 
a As-Kα. Mapa olova pak může "prosakovat" do mapy arzenu a naopak (Obr. 17). V takovém případě 
je pro mapování olova vhodnější vybrat pík Pb-Lβ, který se s arzenem nepřekrývá. Podobně pro ma-
pování arzenu můžeme vybrat pík As-Kβ. Problémy ovšem nastávají, když vzorek zároveň obsahuje i 
rtuť nebo zlato, jejichž píky se překrývají s As-Kβ. (Alfeld a Janssens 2015) V takovém případě je mož-
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né pro mapování použít pík As-Kα a artefakty vzniklé překryvem píků ručně odstranit odečtením mapy 
olova, pokud to software umožňuje. (Obr. 18) 

     

Obr. 17 Zobrazení map olova a arzenu na miniaturním portrétu dámy s květinovým košem na slonovině (Ob-
lastní muzeum v Chomutově); arzen je v malbě obsažen jen na malé ploše, v mapě As-Kα (označeno jako As) se 
zobrazuje i Pb (olovnatá běloba). V mapě As-Kβ se zase zobrazuje jak As (realgar) tak Hg (rumělka) – skutečnou 
distribuci As je tak možné získat až odečtením map As-Kα a Pb-Lα, respektive As-Kβ a Hg-Lα.; © Laboratoř ALMA, 
AVU Praha 

   

Obr. 18 Mapa As-Kα po odečtení mapy Pb-Lα (zcela vlevo) zobrazuje správně oblasti s obsahem arzenu; podob-
ného výsledku lze dosáhnout odečtením mapy Hg-Lα od maby As-Kβ (uprostřed), mapa je ale méně kvalitní, pro-
tože signál As-Kβ je výrazně slabší; arzen a olovo lze pak vedle sebe zobrazit překrytím map v RGB snímku (zcela 
vpravo, bílý odstín – olovo (Pb), červený odstín – arzen (As), dokládající nyní jednoznačně použití realgaru 
v růžových tónech vedle rumělky v tónech sytě červených – srovnej s Obr. 17); © Laboratoř ALMA, AVU Praha 

Užitečnou pomůckou pro vyhodnocení naměřených dat je výpočet Pearsonova koeficientu korela-
ce pro vybrané dvojice prvků. Pro dvojice s korelací vyšší než nastavený limit skript vytvoří 2D histo-
gramy pro grafické zobrazení míry korelace. Vyšší míra korelace rozložení prvků může ukazovat na to, 
že prvky jsou přítomny společně v jednom pigmentu nebo ve stejné směsi pigmentů. Může také uká-
zat na nedokonalou dekonvoluci, kdy se přítomnost jednoho prvku projeví v mapě prvku se spektrál-
ními překryvy - píky ve stejné oblasti spektra. Například vysoká korelace prvkových map vytvořených 
z Pb- Lα1, Pb-Lβ1 a As-Kα1 napovídá, že mapy Pb-Lα1 a Pb-Lβ1 zobrazují správně rozložení olova, ale na 
mapě arzenu je ve skutečnosti zobrazeno rozložení olova a přítomnost arsenu tak není potvrzena. 
(Obr. 19)  
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Obr. 19 Vysoká míra korelace mapy olova 
a arzenu napovídá, že může jít o překryv 
píků; korelace píků Pb-Lα a Pb-Lβ potvrzuje 
přítomnost olova. © Laboratoř ALMA, AVU 
Praha 

Překryvy píků olova jsou problematické i v řadě dalších případů, protože těžké prvky mají mnoho 
méně intenzivních linií, které v XRF spektrech překrývají linie dalších prvků. Může se tak projevit např. 
v mapách cínu, antimonu, chromu, chloru, kadmia a selenu. Při vyhodnocení XRF map je nutné tyto 
možné překryvy znát a ověřit si, zda mapy odpovídají skutečnosti, jinak může snadno dojít k mylným 
závěrům. Prvním indikátorem je, že jsou si mapy dvou prvků velmi podobné, jejich korelace je vysoká, 
a může tedy jít o překryv. Může ale také jít o prvky, které se vyskytují společně, např. chrom a olovo v 
chromové žluti. Je proto nezbytné zároveň znát pigmenty, ve kterých se prvky vyskytují a porovnat, 
zda jejich rozložení odpovídá barevnosti obrazu. 

Vyhodnocení prvkových map získaných MA-XRF skenováním vyžaduje zkušenosti a je časově ná-
ročné. Proto byl v rámci přípravy této metodiky vyvinut software, který zpracování získaných map 
výrazně urychlí a usnadní. Program ALMA Corrimag využívá bezplatné open source knihovny progra-
movacího jazyka Python, nabízen je k bezplatnému použití na základě licence GNU GPL 3.0. Výhodou 
využití jazyka Python je snadná možnost instalace, podpora většiny běžných operačních systémů 
(Windows, Linux, macOS), možnost instalace na neomezený počet počítačů a nízké systémové náro-
ky. Program ALMA Corrimag je určený pro obrazovou analýzu prvkových map získaných primárně 
MA-XRF spektroskopií, může však být použit i v jiných aplikacích – např. při zpracování prvkových 
map získaných EDS analýzou v elektronových mikroskopech (SEM-EDS). Program porovnává dvojice 
prvkových map a hledá míru jejich korelace - společného výskytu prvků, např. obsažených ve stejném 
pigmentu nebo materiálu podložky. Výsledky jsou uloženy do XLSX tabulky, která pro každou dvojici 
map uvádí Pearsonův korelační koeficient, koeficient determinace a regresní koeficienty. Dalším vý-
stupem je korelační matice zobrazující 2D histogramy dvojic prvkových map a překryvy map v RGB 
snímku. (Obr. 20) 

 

Obr. 20 Ukázka výstupu z programu ALMA Corrimag – 
výsledky korelací jsou vyjádřeny graficky, u vysoké 
míry korelace i číselně © Laboratoř ALMA, AVU Praha 

Software slouží k hromadnému automatickému zpracování naměřených dat. Výsledkem XRF ma-
pování je obvykle 10-20 prvkových map. Vyhodnocení je časově náročné, např. z 20 map lze vytvořit 
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až 190 dvojic. V praxi jsou proto porovnávány jen nejběžnější kombinace, a méně obvyklé korelace 
tak mohou uniknout pozornosti. S využitím tabulky korelačních koeficientů a korelační matice lze 
vyhodnocení urychlit, vysoká míra korelace upozorní i na vztahy méně obvyklých dvojic prvků. Soft-
ware byl vyvinut pro tento účel v rámci projektu NAKI II, není dosud dostupná žádná nekomerčně ani 
komerčně vyvíjená alternativa.  

Aktuálně je software dostupný na adrese https://github.com/almaavu/correlate-element-maps. 

Pokud jsou u výsledných map spolehlivě vyřešeny překryvy píků, je vhodné ještě optimalizovat jas, 
kontrast, gamma nastavení a odstranit šum, které mají zásadní vliv na čitelnost výsledného obrazu. 
(Obr. 21) 

  

Obr. 21 Ukázka dalších úprav prvkových map 
miniatury na slonovině -  mapa zinku před (vle-
vo) a po úpravě jasu a gamma korekci (vpravo), 
© Laboratoř ALMA, AVU Praha 

V případě potřeby lze zobrazit i jednotlivá spektra, spektra různých zájmových ploch, případně 
vytvořit liniové grafy z výsledných map. Pro přehledové určení majoritních prvků je například vhodné 
sečíst všechna naměřená spektra; ve výsledném sumárním spektru se projeví zejména prvky 
obsažené ve vysoké koncentraci a na velké ploše. Sumární spektrum tak zobrazuje průměr všech 
měření a silný signál zachycený na malé ploše se v něm nemusí projevit. K identifikaci lokálních 
maxim může pomoci výpočet maximálního spektra, ve kterém jsou zobrazena maxima ze všech 
naměřených píků - výsledek si lze představit jako pohled na všechna spektra položená přes sebe. 
(Bright a Newbury 2004) Další možností, jak identifikovat prvky obsažené pouze na části obrazu, je 
zobrazení spektra oblasti zájmu. Software spektrometru vypočítá sumární spektrum z vybrané 
oblasti. Ve spektrech oblasti zájmu je možné najít stopové prvky nebo rozlišit spektrální překryvy 
prvků s podobnou polohou píků. Získání analytické informace v každé části díla tak může být velmi 
podrobné a detailní; hlavní interpretační oblastí MA-XRF spektroskopie je však především popis 
vnitřní struktury díla a interpretace techniky malby z výsledných prvkových map. 

2.4.5. Interpretace map v kontextu techniky malby – příklady 

Jakýkoliv neinvazivní screening materiálového složení výtvarného díla nemůže plně nahradit popis 
stratigrafie vrstev na odebraných mikrovzorcích. Nicméně u miniatur jsme konfrontováni s faktem, že 
odběr mikrovzorků není možný a techniku malby je třeba interpretovat pouze z neinvazivních měře-
ní. Nová metoda MA-XRF skenování tuto interpretaci významně usnadňuje. Je ale přitom důležitá 
znalost kontextu, kterou využijeme ke stanovení předpokladů – tedy toho, co je v daném případě 
logické očekávat. Informační hloubka metody XRF je totiž ovlivněna celou řadou faktorů – především 
však složením a mocností vrstev, kterými analytické záření proniká. (Hradilová, Hradil 2015) U minia-
tur jsou vrstvy většinou tenké, což je výhoda, musíme však tím pádem při hodnocení techniky počítat 
se zobrazením složení podložky. Typ použité podložky také rovnou předpokládá určitou technologii 
výstavby malby, která bude jiná na dřevěné nebo kovové podložce, jiná u smaltu či porcelánu a jiná 

https://github.com/almaavu/correlate-element-maps
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na papírové, pergamenové nebo slonovinové podložce. Podložka nemusí být metodou MA-XRF vidi-
telná, pokud byl nanesen podklad a barevné vrstvy obsahují větší podíl těžkých prvků (typicky matri-
ce z olovnaté běloby) - to je běžné u miniatur malovaných na kovové nebo i na dřevěné podložce, kde 
se přípravné vrstvy používaly. (Hradilová a kol. 2020) U miniatur s olejovým podkladem, např. na 
kovové podložce, bývá často použitá těžší podkladová matrice na bázi olovnaté běloby dokolorovaná 
lehčími pigmenty, takže se nám projeví celoplošně pod celou malbou portrétu. Tento příklad má jen 
podtrhnout nutnost znalosti jednotlivých malířských technologií před vlastní interpretací dat z MA-
XRF. Zde uvádíme dva vybrané příklady. 

Příklad 1. Miniaturní malba malovaná na kartonu 

V tomto případě byla skenována miniatura na kartonu z Oblastního muzea v Chomutově. (Obr. 22) 
Výstupem z MA-XRF skenování jsou mapy plošné distribuce jednotlivých chemických prvků v ploše 
malby, barevně odlišené, jak ukazuje výběr prvků na Obr. 23. 

 

Obr. 22 Portrétu císaře Františka I, od Heinricha Schödla, 9,3 x 11,7 
cm, akvarel a kvaš na kartonu, Oblastní muzeum v Chomutově; © 
Laboratoř ALMA, AVU Praha 

 

Obr. 23 Portrét císaře Františka I (vlevo nahoře) a vybrané prvkové mapy získané MA-XRF skenerem; © Labora-
toř ALMA, AVU Praha 

Z mapy olova (Pb) je ihned možné vyvodit, že celoplošně na kartonu byla zřejmě nanesena tenká 
podkladová vrstva s dominantním zastoupením olovnaté běloby. Čistá olovnatá běloba je pak použita 
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i v malbě vlasů. Další interpretace jsou pak ukázkou toho, jak z distribuce prvků rozlišit originální 
malbu a přemalby/retuše – některé pigmenty byly totiž zjevně použity jak v originální malbě, tak 
druhotných zásazích. Originální vrstvy tvoří nejen pigmenty s obsahem Pb, ale také Fe (železité 
hlinky) a Hg (rumělka). Železitý pigment společně s rumělkou a olovnatou bělobou byl použit v malbě 
pozadí, inkarnátů, v drapérii a ubrusu. Také originální malba hnědé konstrukce křesla obsahuje 
železitou hlinku. V jejím orámování – žluté lince spolu dobře korelují olovo a chrom (Cr) – byla tu tedy 
nejspíše použita chromová žluť. Distribuce chromu však nabízí komplikovanější výklad. Je zřejmé, že 
chróm obsahující pigment je součástí originální zelené (jak drapérie v pozadí, opět společně 
s rumělkou, tak zeleného ubrusu), byl ale také použit v retuších – drobné zásahy v tmavém kabátku 
jiný výklad neumožňují. Zde byl použit chromoxid, protože v kabátku mapy Cr a Pb nekorelují.  

V některých těchto retuších je přítomen i vápník (Ca), a to ve formě kostní černě, jak dokládá 
velmi dobrá korelace Ca a P (Obr. 24). Je však zároveň zřejmé, že kostní čerň byla původně použita i 
k provedení stínů tmavého saka a v malbě černého šátku uvázaného kolem krku. Dalším pigmentem 
originální malby i retuší je zinková běloba (viz mapa Zn) – nachází se jak ve stínech saka, tak ve velmi 
výrazném druhotném zásahu v oblasti hlavy.  

  

 Obr. 24 Prvkové mapy vápníku 
(Ca) a fosforu (P) získané MA-XRF 
skenerem; © Laboratoř ALMA, 
AVU  

 

 

 

 Obr. 25 Srovnání prvkových 
map Ba, Sr a Ti získaných MA-XRF 
skenerem; © Laboratoř ALMA, 
AVU Praha Praha 

   

Složitý výklad mají i mapy barya (Ba) a titanu (Ti). Charakteristické linie Ba a Ti se totiž ve spektru 
překrývají (viz kapitola 2.4.4., Tabulka 1). Rozlišit barytovou a titanovou bělobu je však možné 
nepřímo – podle mapy Sr, protože stroncium kontaminuje strukturu přírodního barytu a v titanové 
bělobě se nenachází. Mapa Sr tak určuje, kde byl s jistotou použit přírodní baryt (namletý 
z přírodního minerálu). Retuš provedenou titanovou bělobou tak určují především ty intenzivní linie 
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v mapě Ti, které se v mapě Sr nevyskytují, např. v oblasti vlasů. (Obr. 25) Naopak barytovou bělobou 
byla v originální malbě namalována bílá košile a světlo na rukověti křesla. Některé oblasti však 
zůstávají sporné. Poškození až na „podklad“ můžeme vyčíst také z prvkové mapy olova (tmavší 
oblasti, které v některých případech korelují s mapou Zn). 

Závěrem je třeba dodat, že z prvkových map nelze přímo odvodit distribuci organických barviv, 
obsahujících pouze lehké prvky -  i když je zde vysoce pravděpodobné, že byly použity v červeném 
odstínu čalounění křesla. 

 Příklad 2. Miniaturní malba malovaná na slonovině 

Druhým příkladem je skenování miniatury na slonovině ze sbírek Národního muzea v Praze. (Obr. 
26) Výstupem z MA-XRF skenování jsou opět mapy plošné distribuce jednotlivých chemických prvků 
v ploše malby, barevně odlišené, jak ukazuje výběr prvků na obrázku Obr. 27. 

 

 Obr. 26 Miniaturní malba Kníže Rudolfa Colloredo–Mansfeld od Ema-
nuela Thomase Petera (podle Agricoly), signováno „E. Peter.c.n: Agric.“, 
akvarel a kvaš na slonovině;  Sbírka Národního muzea v Praze; © Labo-
ratoř ALMA, AVU Praha 

 

 

 

 

 Obr. 27 Vybrané prvkové mapy získané MA-XRF skenerem; © Labora-
toř ALMA, AVU Praha 
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V tomto případě jde o velmi tenkou malbu akvarelem, takže lze z prvkových map odvodit i složení 
podložky. Lze říci s určitostí, že malba byla malovaná na přírodní slonovině, což dokládá nejen plošná 
distribuce Ca a P (neukázáno), ale také mapa distribuce stroncia (Sr). Stroncium totiž kontaminuje 
strukturu přírodního hydroxylapatitu a velmi dobře vykresluje přírůstkové zóny klu. S ohledem na 
úhel řezu mají většinou tvar paraboly. Podložka je patrná i v inkarnátu, kde není použita žádná krycí 
běloba (pracuje se s přirozenou barevností slonoviny). Tvář je jen jemně dotónovaná rumělkou 
(mapa Hg). Olovnatá běloba (mapa Pb) je použita jen v malbě bílé košile a ve světlech v šedých 
vlasech. Původní malbu ještě reprezentuje tmavá barevnost uhlíkaté černě v místě límce (zde není 
žádný charakteristický prvek). Modrý kabátek je malován nejspíše pruskou modří – železo (Fe) je zde 
obsaženo, i když proti tmavým (hnědavým) odstínům v pozadí tvořených hlinkou, je jeho koncentrace 
nižší (přítomnost pruské modře byla později doloženo FTIR měřením).  

Kabátek je jemně tónován olovnatou bělobou. Žluté knoflíky, dnes potemnělé, vynikají v mapách 
olova (Pb) a chrómu (Cr). Nejspíše tak jde o ztmavlou degradovanou chromovou žluť, částečně také 
přetřenou modří - dle srovnání se snímky ze stereomikroskopu (Obr. 28). Důležitost vysokého 
prostorového rozlišení prvkových map vyvstává při porovnání knoflíků na levé a pravé straně saka ve 
velkém detailu. V místě kolem poškození knoflíků pouze na pravé straně byly totiž identifikovány 
zbytky zlacení (viz mapa Au v detailu, Obr. 28)  

Poškození miniaturní malby zasahuje až do slonovinové podložky. Výrazná retuš ve spodní části 
miniatury byla provedena směsí zinkové a titanové běloby, pravděpodobně opět ve směsi s pruskou 
modří. Retuše také s obsahem chromové žlutě (Pb, Cr) pak byly identifikovány v pozadí a malbě vlasů. 

   

Obr. 28 Žluté knoflíky vlevo v modrém saku obsahující chromovou žluť jsou částečně přetřeny modrou a jsou 
bez zlacení (snímek ze stereomikroskopu vlevo), naopak v místě dvou knoflíků vpravo jsou jasně patrné frag-
menty mušlového zlacení (mapa Au vpravo); © Laboratoř ALMA, AVU Praha 

Možných interpretací prvkových map v kontextu malířské techniky je samozřejmě mnohem více 
než ukazují uvedené dva příklady – vždy závisí na konkrétním příběhu (Hradilová a kol. 2020) 
V mapách majoritních prvků lze velmi dobře zobrazovat detaily práce s barvami, způsoby jejich 
nanášení a různé další prvky malířského rukopisu – v mapě olova na Obr. 29 je např. velmi dobře 
patrný již dříve zmíněný pointilistický rukopis francouzské malířské školy. Prvkové mapy lze také 
libovolně skládat či kombinovat s digitálními fotografiemi miniatur – na Obr. 30 je fotografie 
miniatury převedená do odstínů šedé kombinována s barevnými mapami reprezentujícími vybrané 
prvky. Lze tak velmi dobře zobrazit místa s materiálovými odlišnostmi a popsat použité pigmenty.     
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Obr. 29 Francouzský rukopis malby - 
malba tečkováním viditelná v mapě Pb; 
7,5 x 5,7cm; © Laboratoř ALMA, AVU 
Praha 

Obr. 30 Portrét mladého muže; 6 x 4,6 cm; (NPÚ České Budějovice, SZ Jaroměřice 
nad Rokytnou) – fotografie/sken ve viditelném světle (vlevo) a rekonstrukce 
složení (vpravo), kde jsou na fotografii převedené do šedé škály (Video1) naloženy 
vybrané prvkové mapy znázorňující použití rumělky zejména v kabátku a rtech 
(dle distribuce Hg), železitých pigmentů např. v pozadí a vlasech (dle Fe), olovna-
té běloby jen lokálně ve světlech košile (podle Pb), kobaltové modře ve stínech 
vlasů (podle Co – ve vlasech se barevně sčítá modrá mapa Co a oranžová mapa 
Fe), a chromoxidu ve stínech tváře (podle Cr); v pozadí a na okrajích se také zob-
razuje lokální retuš zinkovou bělobou (podle Zn)  © Laboratoř ALMA, AVU Praha 

 

2.5. Krok čtvrtý – radiografie ve vysokém rozlišení (HR-XRR) 

Radiografie miniatur je specifická tím, že podložka i obrazová vrstva jsou tenké, miniatury často 
neobsahují těžké pigmenty. Míra absorpce RTG záření je proto nízká a výsledný obraz není 
dostatečně kontrastní. Při vhodném nastavení snímání lze v podložce zachytit strukturu slonoviny 
(rozdíly v její hustotě a obsahu stroncia, Obr. 31). Portrétní miniatury obvykle nejsou upraveny 
přemalbami, které by bylo vhodné zkoumat radiografií. Tloušťka vrstev miniatur se blíží spíše malbě 
na papírové podložce. (Lang (ed.) a Middleton 2005) S ohledem na výše uvedené je použití 
radiografie u miniatur velmi limitováno. Nejvýrazněji se v radiogramu projevují vrstvy, které obsahují 
plátkové nebo práškové kovy a těžké pigmenty: olovnatou bělobu, baryt a rumělku. Radiografii 
v takovém případě má smysl použít, zejména v případě, pokud nemohla být provedena MA-XRF. 
Pokud miniatura obsahuje těžké pigmenty, je výsledný obraz podobný prvkovým mapám těžkých 
prvků (Pb, Ba, Hg) získaným MA-XRF spektroskopií. Výhodou radiografie je přitom možnost dosažení 
vyššího rozlišení obrazu. 

  

Obr. 31 Zobrazení struktury slonovinové 
podložky a olovnatého pigmentu; Portrét 
Hraběnky Marie Wallis rozené Hoyos-
Sprinzenstein; NPÚ ÚPS České Budějovice, 
SZ Jaroměřice nad Rokytnou;  © Laboratoř 
ALMA, AVU Praha 
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2.5.1. Princip metody 

Transmisní rentgenová radiografie je neinvazivní zobrazovací metoda, při které je zkoumaný 
předmět prosvícen RTG zářením; pro zobrazení se využívá rozdílné schopnosti materiálů záření 
absorbovat. Radiografie uměleckých děl (technická radiografie) pracuje na stejném principu jako 
lékařská radiografie (skiagrafie). RTG záření patří mezi záření ionizační. Potřebný výkon je vyšší než u 
XRF spektrometrů, přístroje pro radiografii proto musí být dostatečně stíněny, aby záření nebyla 
vystavena jejich obsluha, zpravidla proto nejsou přenosné. Nejběžněji používaným zdrojem záření je 
rentgenka pracující s napětím mezi 10-100 kV. Záření s nižší energií je vhodné pro zobrazení 
předmětů s malou tloušťkou, nízkou hustotou a lehkými prvky (organické materiály), naopak pro 
zobrazení těžkých prvků a silnějších vrstev je vhodné záření s vyšší energií. (O’Connor a Brooks 2007) 
Pro detekci záření jsou nejmodernější přístroje vybaveny digitálními senzory citlivými na RTG záření 
(přímá radiografie), které umožňují okamžitý náhled a přímý přenos obrazu do počítače. Dostupné 
senzory mají omezenou velikost (dokáží obvykle zobrazit předměty s velikostí v řádu jednotek cm) – 
větší předměty je možné snímat postupným skenováním větší plochy a následným složením snímků 
do jednoho celku. 

Míra absorpce RTG záření závisí na tloušťce prozářené vrstvy, prvkovém čísle atomů materiálu a 
na jejich koncentraci nebo v případě pevných materiálů hustotě - porézními materiály obsahujícími 
vzduch záření prochází snáze než materiály s vysokou hustotou. Nejvýrazněji se tak v radiogramu 
projevují vrstvy, které obsahují plátkové nebo práškové kovy a těžké pigmenty: olovnatou bělobu, 
baryt a rumělku. Rentgenová radiografie je tradičně využívána při studiu skrytých vrstev obrazů, 
především pro malby na plátně nebo dřevěné podložce. Umožňuje zobrazit stav podložky 
(mechanické poškození, kovové prvky), podmalby, identifikovat pentimenti a druhotné přemalby, 
krakeláž, v některých případech může pomoci i při odhalení falz. (Lang (ed.) a Middleton 2005). 

2.5.2. Popis použitého přístroje – stínící kabinet ALMA 

Laboratoř ALMA je vybavena na míru vyrobeným zařízením pro rentgenové snímání malířských 
výtvarných děl (Obr. 32). Je tvořeno stínícím kabinetem, ve kterém je umístěn zdroj rentgenového 
záření, digitální detektor a skenovací mechanismus s rozsahem 100 x 100 cm. Rozměry detektoru 
jsou 70 x 14 mm. Během skenování obraz není v pohybu. Snímání celé plochy obrazu je provedeno 
skenováním v několika krocích s automatickým posunem rentgenky a detektoru; výsledný obraz je 
následně složen v připojeném počítači. Rentgenový skener je vybaven mikrofokusní rentgenkou 
PXS5-822SA (ThermoFisher Scientific, USA) s wolframovou anodou, velikostí vyzařovaného bodu 15 

µm, max. výkonem 8 W, pracující při volitelném napětí 20-80 kV a 
proudu max. 178 µA. Zařízení obsahuje digitální detektor WidePIX 
1x5 (Widepix s.r.o.), který má rozlišení 1280 x 256 pixelů a velikost 
pixelu 55 µm. K ovládání rentgenky a ke komunikaci s detektorem a 
snímání dat laboratoř využívá software Pixet firmy Advacam a 
uživatelské skripty psané v jazyce Python. Složením naskenovaných 
snímků lze získat obraz o velikosti až 100 MPix. 

 

 

Obr. 32 Zařízení pro vysokorozlišovací rentgenovou radiografii laboratoře 
ALMA, AVU Praha; © Laboratoř ALMA, AVU Praha 
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2.5.3. Optimalizovaný postup snímání 

Výsledkem testování ve stínícím kabinetu ALMA je optimalizovaný postup skenování miniatur 
(zejména na slonovinové podložce), který lze obecně doporučit. Postup zahrnuje tyto následné kroky: 

• umístění obrazu (miniatura je umístěna v rámu s nastavitelnou velikostí vždy rovnoběžně s 
plochou detektoru, v našem případě vertikálně; pokud to není možné, např. pokud je podložka 
prohnutá, bude obraz deformovaný; objekt je třeba stabilně upevnit, protože skenování probíhá bez 
vizuální kontroly (ochrana osob před radiací; vhodná konstrukce, v našem případě posuvný stojan, 
musí umožnit nastavení požadované vzdálenosti obrazu od detektoru a rentgenky a tím i volbu 
zvětšení - vzhledem k vysokému rozlišení detektoru WidePIX je v našem případě obvykle dostatečné 
zobrazení v poměru 1 : 1, při zároveň nejnižší neostrosti snímku, tj. miniatura se umísťuje tak blízko k 
detektoru, aby byl umožněn jeho bezpečný pohyb). 

• nastavení parametrů skenování – geometrie (důležitým parametrem je nastavení posunu 
skenování v horizontální a vertikální ose, který musí zajistit dostatečné překryvy snímků tak, aby bylo 
možné snímky spolehlivě napojit při skládání celkového obrazu; počet skenovaných řádků a sloupců 
je potom možné vypočítat na základě rozměru předmětu, zvětšení a šířky překryvů (Žemlička 2016) 

• nastavení parametrů skenování – napětí a proud (volbou napětí a proudu lze regulovat 
intenzitu záření a snížit tak potřebný čas snímání; samotnou volbou napětí se mění "tvrdost" záření – 
schopnost pronikat materiály s obsahem těžkých prvků; miniatury se vyznačují malou tloušťkou 
malby a tenkou podložkou ze slonoviny, která je pro rentgenové záření dobře propustná, je proto 
vhodné nastavit nižší napětí a proud, nízká intenzita záření ale vede k nárůstu šumu nebo vyžaduje 
prodloužení doby snímání - na základě testů vychází pro RTG zařízení ALMA jako optimální hodnoty 
napětí 70 kV a proudu 70 µA (0,49 W) s celkovým časem 5-20 s. (Obr. 33) 

 

Obr. 33a Zkušební snímky snímané v čase 20s při napětí/proudu a) 30kV/30uA, b) 50kV/50uA, c) 70kV/70uA; 
© Laboratoř ALMA, AVU Praha 

 

Obr. 33b Zkušební snímky snímané v čase 1s při napětí/proudu a) 30kV/30uA, b) 50kV/50uA, c) 70kV/70uA; © 
Laboratoř ALMA, AVU Praha 
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• kalibrační snímky: určení optimální expozice – omezení šumu (jednotlivé pixely digitálního 
detektoru mají rozdílnou citlivost a je proto nutné je pravidelně kalibrovat - z konstrukce detektoru 
WidePIX vyplývá rozdílná citlivost pixelů na okraji jednotlivých čipů, ze kterých je detektor sestaven, 
na neupraveném snímku jsou hranice čipů jasně patrné; lze postupovat metodou "Flat-field 
correction"(Carroll 2019), která je jednodušší, nebo přesnější metodou "Beam-hardening correction" 
(Žemlička 2016), která vychází z řady rovnoměrně osvětlených snímků, ve kterých je záření zeslabeno 
různě silnými filtry - deskami hliníkového plechu; pro radiografii miniatur je vhodná sada hliníkových 
destiček s tloušťkami 150, 300, 500, 1000 a 2000 µm) (Obr. 34) 

 

 

Obr. 34 Ukázka kalibrace – nahoře výchozí snímek, dole po aplikaci Beam-hardening korekce; © Laboratoř 
ALMA, AVU Praha 

• vlastní skenování (před skenováním je nutné nastavit souřadnice výchozího bodu, krok ve 
vertikálním a horizontálním směru, počet sloupců a řádků a čas snímání jednotlivých dlaždic; ze 
vstupních parametrů lze celkový čas potřebný pro naskenování celého obrazu vypočítat podle vzorce: 
Celkový čas = počet sloupců x počet řádků x (čas snímání dlaždice + čas posunu dlaždice) 

• úpravy výsledného obrazu (výsledná data lze uložit jako snímky s 16bitovou hloubkou 
stupnicí šedi, ve kterých hodnota pixelů představuje tloušťku ekvivalentního hliníkového filtru v µm - 
reálné hodnoty se pohybují od 0 do cca 5000 a nepokryjí tedy celý rozsah odstínů 16bitového snímku 
(0-65535); snímky vycházejí jako velmi tmavé nebo zcela černé a pro čitelné zobrazení je dále nutné 
je normalizovat – upravit jas a kontrast tak, aby odstíny pokryly celý rozsah. (Carroll 2019) 

• složení dlaždic do obrazu celku (kvůli nepravidelnosti dlaždic je pro každou dlaždici třeba 
najít optimální polohu, ve které se překrývající se okraje prolnou a napojení nebude patrné - k tomu 
lze využít software určený pro tvorbu panoramat, např. freeware program "Image Composite Editor" 
firmy Microsoft. (Hernande a kol. 2014) https://en.wikipedia.org/wiki/Image_Composite_Editor; v 
případě miniaturní malby, která není dostatečně kontrastní, může skládání selhat, složení je potom 
nutné provést ručně v obrazovém editoru – např. GIMP, Photoshop apod., nebo dlaždice složit to 
pravidelného rastru s pomocí programů MATLAB, Python. (Žemlička 2016) 

2.5.4. Zpracování a vyhodnocení výsledků 

Pokusy s radiografií miniatur ukázaly, že zkoumání tenkých vrstev akvarelu poskytuje jen omezené 
množství informací. Skeny modelových vzorků potvrdily, že v tenkých vrstvách malby miniatur lze 
radiografií zachytit pouze prvky s vyšší atomovou hmotností (Obr. 35). Na rozdíl od závěsných a 
deskových obrazů miniatury zpravidla neobsahují rozsáhlejší přemalby, vrstvy jsou tenké a zobrazení 

https://en.wikipedia.org/wiki/Image_Composite_Editor
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rentgenovou radiografií je málo výrazné. (Obr. 36) Při průzkumu miniatur lze radiografii proto použít 
pouze jako doplňkovou metodu, např. u miniatur se silnější vrstvou malby (Obr. 37), nebo pro 
zkoumání podložky malby. 

  

Obr. 35 Radiografie mo-
delových vzorků pigmen-
tů používaných v malbě 
miniatur (vlevo) a foto-
grafie ve viditelném svět-
le (vpravo); © Laboratoř 
ALMA, AVU Praha 

 

 

  

Obr. 36 Ukázky výsledků radiogra-
fie u málo kontrastních miniatur; 
© Laboratoř ALMA, AVU Praha 

 

 

  

Obr. 37 Ukázka výsledku 
radiografie u miniatury 
na pergamenu se silnější 
barevnou vrstvou (vlevo) 
a fotografie ve viditel-
ném světle (vpravo); 
Portrét kněžny Eleonory 
Amálie ze Schwar-
zenbergu; NPÚ ÚPS 
České Budějovice, SZ 
Hluboká; © Laboratoř 
ALMA, AVU Praha 
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3. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 

Miniaturní díla byla vždy technologicky odlišná od hlavních malířských směrů a nebyla dosud 
systematicky zkoumána. Při nedostatku metodických nástrojů pro tuto specifickou oblast malířství 
byl veškerý dosavadní výzkum miniatur v ČR pouze uměnovědní. Veškeré znalosti technologické 
vycházejí proto často jen ze studia starých technologických příruček a jen z velmi malého množství 
exaktních dat. Charakter malby miniatur zpravidla neumožňuje odběr vzorků, zkoumání malby je tak 
možné jen neinvazivními metodami. Pro zobrazování vnitřní struktury, což je tématem této metodiky, 
je navíc nezbytné vysoké prostorové rozlišení. Metodiku je tak možné zavést až v současné době, kdy 
jsou k dispozici dostatečně kvalitní přístroje využitelné pro tento specifický účel.   

Běžně používané metody restaurátorského průzkumu určené pro studium malby závěsných a 
deskových obrazů (IR reflektografie, rentgenová radiografie) mohou být v principu použity i při studiu 
miniaturní malby; jejich malé rozměry, materiály a technika však přináší řadu omezení. S ohledem na 
to bylo nutné zavedené postupy upravit a také hledat nové metody, které možnosti zobrazování 
vnitřní struktury miniaturních děl rozšiřují – v tomto případě jde o rentgenfluorescenční skenování 
(MA-XRF) a interpretaci techniky malby z prvkových map. Toto je zcela nový metodický nástroj, který 
se zatím v praxi restaurátorského průzkumu v ČR neuplatňuje. Dostupnost MA-XRF skenerů, 
vyvinutých specificky pro oblast kulturního dědictví a nyní již komerčně dostupných, se však 
v budoucnu bude rychle zvyšovat. Ve fázi vědeckého výzkumu a testování jsou v zahraničí mezitím již 
další typy velkoplošných skenerů využívající obdobným způsobem další analytické metody, tedy např. 
MA-FTIR nebo MA-XRPD. To dobře dokumentuje fakt, že zobrazování s využitím analytické informace 
o materiálovém složení je jedním z důležitých trendů soudobého neinvazivního výzkumu výtvarného 
umění. Předkládaná metodika je tak s tímto trendem v souladu. 

 Metodika je založena na zkušenosti získané systematickým studiem velkého počtu miniatur 
odlišného stáří, na různých podložkách a zhotovených různými technikami za použití 
nejmodernějšího přístrojového vybavení. Zobrazování ve vysokém prostorovém rozlišení, což u 
klasických obrazů velkých formátů není tak kritickým parametrem, je stěžejním požadavkem. Proto je 
používán jeden z nejmodernějších typů infračervené kamery s vnitřním skenovacím mechanismem 
(umožňující rozlišení výsledného obrazu až 26 MPix) nebo radiografický systém využívající špičkové 
technologie pixelových detektorů WidePIX. V případě MA-XRF skenování s přístrojem M6 Jetsteam 
(Bruker) je dosahováno rozlišení až cca 65µm, což je blízko technického limitu. Pro výzkum miniatur 
to však přináší zcela nové a netušené možnosti zobrazování jemných detailů, jiným způsobem 
nezjistitelných.  Jde o první takovou studii; metodika pro zobrazování miniatur ve vysokém rozlišení 
kombinací soudobých metod dosud neexistuje. Rovněž dosud neexistuje žádná metodika popisující 
využití MA-XRF v oblasti restaurátorského průzkumu. 

Dalším inovativním prvkem této metodiky je efektivní provázání vizuální a analytické informace. 
Spolu s vizualizací vnitřní struktury díla je získávána velmi přesná informace o chemickém složení 
použitých materiálů v každém bodě / místě malby a lze tak rovnou indikovat použité pigmenty a 
zobrazit jejich distribuci. Zároveň odlišit, které z nich jsou součástí originální malby a které součástí 
přemaleb a retuší. Interpretační možnosti neinvazivního restaurátorského průzkumu miniatur se tak 
díky MA-XRF významně rozšiřují, a to bez nutnosti odběru jakýchkoliv vzorků. 
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4. UPLATNĚNÍ METODIKY A EKONOMICKÉ DOPADY 

Metodika je určena laboratořím a restaurátorům zabývajícím se průzkumem miniaturní malby. Při 
záměru exaktně studovat miniatury by se měla stát vůbec prvním krokem předcházejícím jakékoliv 
další zkoumání, např. cílenou materiálovou analýzu. Lze totiž s její pomocí začít s jednoduchými a 
levnými postupy (průsvit, stereomikroskopie) a pak pokračovat v závislosti na ekonomických 
možnostech s průzkumy pokročilejší zobrazovací technikou. Tímto způsobem pak provést celkový 
screening díla. Nutnost vysokého prostorového rozlišení přitom samozřejmě postup zdražuje – bude 
znamenat spolupráci se specializovanými pracovišti vybavenými moderní technikou pro IR 
reflektografii a radiografii. Platí ale, že čím větší prostorové rozlišení, tím lepší a správnější informaci 
leze u miniatur získat. Velkým benefitem z hlediska interpretace malířské techniky je pak možnost 
využít MA-XRF skenování, které je zatím v ČR dostupné jen na jediném pracovišti – v laboratoři ALMA 
na Akademii výtvarných umění v Praze. Další pracoviště však jistě budou přibývat. Použití MA-XRF 
v rámci restaurátorského průzkumu je novým a zásadním krokem, který může celou interpretaci 
posunout na kvalitativně vyšší úroveň, což dokazují zkušenosti nejen naše, ale především zahraniční. 
Metodou MA-XRF jsou dnes zkoumána prestižní evropská výtvarná díla, a pro miniatury se tato 
metoda velmi hodí. Vzhledem k malým rozměrům dokáže skenovat a získávat analytickou informaci 
s nejvyšším možným prostorovým rozlišením v přijatelném celkovém čase několika hodin. MA-XRF 
provádí prvkovou analýzu pigmentů a zároveň vizualizuje vnitřní strukturu díla – tato 
„multifunkčnost“ výzkum urychluje a je tak ekonomicky výhodná. Opět zde platí, že miniatury jsou 
výhodnými objekty – vzhledem k tenkým vrstvám malby lze touto metodou zpravidla zobrazit 
všechny vrstvy včetně podložky. Stratigrafie je přehledná a interpretace jednodušší než například u 
složitých polychromií.    

     Předpokládáme, že tyto výhody zvýší zájem muzeí a vlastníků sbírek o technologický průzkum a 
povedou k prohloubení znalostí o dosud málo zkoumaných sbírkách miniatur, typicky v regionech. To 
v důsledku povede ke zhodnocení děl v depozitářích, zvýší atraktivitu sbírek a může se stát jedním z 
impulsů ekonomického rozvoje dotčených regionů. 
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