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Název díla: „NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ“

Inventární číslo: KE 1813, O 455

Majitel: Arcibiskupství olomoucké 

Umístění: Arcibiskupský zámek, Kroměříž, Česká republika

Autor: neznámý, nesignováno, kopie podle Michelangela Merisi zv. Caravaggio

Doba vzniku: nedatováno, druhá polovina 17. století 

Rozměry: obraz  108 x 148 cm 

Technika: olejomalba na plátně a dřevěném napínacím rámu
 
Restaurátor: Markéta Pavlíková, Ph.D., akad. mal. restaurátorka,
  U laboratoře 4/565, Praha 6,162 00  
  licence ministerstva kultury ČR čj. 9216/92



listopad 2015 - červenec 2016

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio - kopie                                                    NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ

Popis obrazu 

Citace z knihy:
Provenience: obraz zřejmě poprvé zmiňován v seznamu olomoucké rezidence z roku 1691. Můžeme 
předpokládat, že do sbírky se dostal díky akviziční činnosti biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. 
Do Kroměříže byl převezen až na počátku 20. století.
Prameny: B-1925-IXb/29; B 1925-XIX/14 (?).
Restaurováno: pouze staré zásahy, ve velmi špatném stavu, s množstvím přemaleb, retuší a uvolněných 
tmelů.
Literatura: Breitenbacher-Dostál 1930, č.k. 455.

Novozákonní příběh proměny nevěřícího apoštola Tomáše (Jan 20,27) je velmi přesnou i rozměrově od-
povídající kopií slavné Caravaggiovy kompozice (Potsdam, Neues Palais). Přes současný velmi špatný 
stav kopie bude zřejmě potřebné přehodnotit nepříliš vysoké Dostálovo ocenění v katalogu z roku 1930 
,,…málo hodnotná práce některého z malířů Karla z Lichtensteinu.“ Důslednost kopisty spolu s kultivo-
vaným malířským zpracováním a vznik rozhodně předcházejícíc rok 1691 posunují kroměřížský obraz 
do dnes zachovaného souboru hodnotných dobových a starých kopií Caravagiovy často napodobované 
kompozice. Detailní průzkum malby a potřebný restaurátorský zásah mohou přinést zpřesnění zatím jen 
zcela základní informace.

Citace z knihy: KROMĚŘÍŽSKÁ OBRAZÁRNA
Katalog sbírky obrazů Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Kolektiv autorů, editor Milan Togner
Vydal Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, 1998

Stav obrazu před restaurováním
  
Obraz byl v havarijním stavu. Na obraze bylo množství retuší a tmelů, které zakrývaly defekty v malbě. 
Na několika místech byly velké trhliny v plátně, které vedly po osnově a útku plátna, které bylo velmi 
zkřehlé.V minulosti byl několikrát opravovaný. Pravděpodobně při poslední opravě došlo k dublování ob-
razu na nové bavlněné jemné plátno, které bylo sešité ze dvou dílů. Kleisterový lep  byl napaden plísněmy, 
nebyl soudržný. V místech horizontálních trhlin docházelo k otevírání spáry a zvedání plátna i s malbou. 
V trhlinách byly naneseny tmely, které neodpovídaly struktuře plátna obrazu. Barevná vrstva byla místy 
uvolněná. Retuše byly ztmavlé a často přesahovaly přes malbu. Ze starší etapy oprav se vyskytovaly zbyt-
ky zhnědlých laků hlavně v hlavách světců a na těle Krista. Při této opravě byly pravděpodobně sejmuty 
lazurní vrstvy hlavně ve stínech. Hodně poškozená je také malba červeného pláště, kde došlo jak k odmytí 
lazur, tak ke zprůhlednění barevných vrstev. 
Velký defekt byl v podpaží Krista. V tomto místě je velký defekt v plátně, který kryla silná vrstva tmelu. 
Retuše byly naneseny v několika vrstvách přes malbu. Nevhodná retuš zcela degradovala hlavní partii 
malby výjevu.

Laboratorní průzkum

Byly odebrány tři mikrovzorky pro analýzu pigmentů a stratigrafický průzkum.. Obraz je vystavěn na 
červeném bolusovém podkladu. Vrstva imprimitury obsahuje olovnatou bělobu, plavenou a boloňskou 
křídu, uhlovou čerň, drobné částice masikotu a rumělky. Malířská vrstva je vystavěna ve dvou vrstvách. 



listopad 2015 - červenec 2016

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio - kopie                                                    NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ

       

Ve žluté - rukáv šatu sv. Tomáše - pigmentovaná olovnatou bělobou, železitými okry a malým množstvím 
masikotu. Horní malířská vrstva je pigmentovaná olovnato-cíničitou žlutí, olovnatou bělobou a malým 
množstvím železitých okrů. 
Odběr zelené - plášť sv. Tomáše - spodní vrstva je pigmentovaná olovnatou bělobou, zeleným přírodním 
měďnatým minerálem (malachit, azurit) a plněná plavenou křídou. Vrchní vrstva pigmentovaná olovna-
tou bělobou, olovnato-cíničitou žlutí, plavenou křídou a zeleným přírodním měďnatým minerálem (olivi-
nit, ondrušit, trippkeit, tyrolit). 
V modré - límec pláště - je spodní barevná šedo-okrová vrstva, pigmentovaná olovnatou bělobou, mod-
rým smaltem, železitým okrem, červeným organickým lakem, uhlovou černí a rumělkou. Vrchní malířská 
vrstva je pigmentovaná olovnatou bělobou, modrým smaltem a malým množstvím železitého okru. Podle 
technologické výstavby obrazu a použití pigmentu by se mohlo jednat o dobovou kopii.

Postup restaurátorských prací

Obraz byl zkoumán a fotodokumentován v různých světelných spektrech a rozličnými způsoby nasvětle-
ní. V UV luminiscenci se potvrdil stav lakové vrstvy a množství retuší v laku. Projevily se i retuše podél 
okrajů obrazu. V IR reflektografii se zdůraznily retuše a přemalba pozadí. Podkresba nebyla čitelná. V 
rasantním bočním nasvětlení se zvýraznily nerovnosti v plátně způsobené lepením na dublovací plátno, 
zvedlé oraje rozevírajících se trhlin, tmel v podpaží Krista. Byla čitelná i vrstva celoplošné a nerovno-
měrné přemalby pozadí. V rasantním přímém osvětlení bylo možné pozorovat poškození barevné vrstvy, 
zbytky laků a přemalby.
Po průzkumových pracech a podrobném zdokumentování stavu před restaurováním bylo přistoupeno k 
lokálnímu upevnění uvolněné krakelované malby. Barevná vrstva i s podkladem byla konsolidována kli-
hovo-damarovou emulzí. Po zaschnutí byly krakely lokálně vyrovnány. 
Po zkouškách rozpustnosti lakové vrstvy bylo přistoupeno k postupnému zeslabování zežloutlé lakové 
vrstvy a lokálních retuší. Z temně šedo černého pozadí byla sejmuta celoplošná přemalba. V zeleném 
plášti sv. Tomáše byla ve stínech sejmuta rozsáhlá přemalba. 
Bylo nutné sejmout zkřehlé tmely, které přesahovaly i přes malbu a neodpovídaly struktuře velmi jem-
ného plátna. Po jejich sejmutí bylo odhaleno množství defektů v plátně. Podél okrajů byly odstraněny 
tmely, které zakrývaly nerovnoměrně ořezané okraje obrazu. Malba byla preverntivně zakryta přelepem z 
mikelanty pomocí Tylozy s přidáním malého množství disperze Plextol. 
Po sejmutí spodního vypínacího rámu byla zadní strana zbavena nečistot. Dublovací plátno bylo sejmuto 
ze zadní strany obrazu. Kliho-škrobový lep, který byl při minulé opravě nanesen ze zadní strany plátna byl 
opatrně zeslaben. Defekty v plátně bylo nutné nahradit novým plátnem, které muselo přesně navazovat 
na směr osnovy plátna. Bylo vybráno plátno se stejnou, velmi jemnou strukturou. Všechny defekty byly 
speciální technikou pomocí tavné špachtle a polyamidového prášku zpevněny a přišity nové doplňky lně-
nou nití k původnímu plátnu. Velké defekty a podélné trhliny byly ještě podloženy jemným technickým 
hedvábím a přižehleny  pomocí BEVA folie k zadní straně obrazu. Poté byl sejmut přelep a obraz byl 
konsolidován na vakuovém perfodovaném stole, aby byly vyrovnány nerovnosti v plátně. Z přední strany 
byly vytmeleny defekty. Bylo nutné najít takovou konzistenci tmelu, která umožní vytvořit strukturu jem-
ného plátna se slabou vrstvou podkladu. Nakonec byl zvolen klihokřídový tmel s přidáním damarového 
laku a malého množství včelího vosku. 
Protože bylo původní plátno velmi jemné a zkřehlé, bylo nutné jej podložit novým dublovacím plátnem. 
Muselo být použito velmi jemného lněného plátna, které odpovídalo struktuře plátna obrazu, aby nedošlo 
k prožehlení případné hrubší struktury dublovacího plátna do obrazu. Mezi obraz a dublovací plátno byla 
celoplošně vložena BEVA folie. Obraz byl konsolidován na vakuovém perforovaném stole. 
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Spodní napínací rám, který pocházel z předešlé opravy, byl nevyhovující, bez možnosti vypínání. Byl 
nahrazen novým vypínacím rámem, který byl preventivně ošetřen proti dřevokaznému hmyzu a plísním 
prostředkem proti červotoči Lignofix Profi-OH. 
Po napnutí obrazu na spodní rám, byly z malby odstraněny zbytky konsolidačního prostředku. Malba byla 
isolována slabým damarovým lakem. Vytmelené defekty byly nejprve podloženy akrylovými barvami a 
vyretušovány akvarelovými barvami. Obraz byl nalakován damarovým lakem. Korekce retuší byly pro-
vedeny restaurátorskými barvami Gamblin. Na závěr byl obraz nalakován stříkáním klasickým damaro-
vým lakem s přidáním malého množství včelího vosku.
Rozsáhlý defekt v podpaží Krista byl retušován podle reprodukce originálu, protože malba byla v této 
partii tak poškozená, že místy nebyla čitelná. Při podrobné studii originálu a porovnání s resaturovaným 
obrazem, malba  kopie nedosahuje kvalit Caravaggiova díla. V rámci sbírky je však obraz namalován 
citlivě a rozdílnou technikou oproti jiným kopiím.

Použité materiály pro restaurátorské práce

snímání povrchových nečistot – emulze benátského mýdla a rekt. terpentýnu
snímání zakalených laků – směs organických rozpouštědel – toluen, isopropanol
snímání retuší a přemaleb - směs org. rozpouštědel – toluen, aceton, isopropanol, benzylalkohol 
přelep barevné vrstvy - mikelanta, tylosa, Plextol
výplně defektů – lněné plátno stejné struktury jako originál, lněné nítě, polyamidový prášek,   
                 technické hedvábí, BEVA folie
konsolidace plátěné podložky a rentoaláž – nízkotlaký vakuový stůl, Beva folie, jemné lněné plátno 
tmelení – klihokřídový emulzní tmel  plavená a boloňská křída, damarový lak, včelí vosk
retuše – akrylové barvy Maimeri Brera, akvarelové barvy Schmincke, Old Holland, 
              retušovací barvy Gamblin
závěrečný lak – damarový s přidáním malého podílu včelího vosku
preventivní ošetření spodního rámu proti dřevokaznému hmyzu a plísním - Lignofix Profi-OH

Doporučený režim

Obraz by neměl být vystavován náhlým změnám teploty a změnám relativní vlhkosti vzduchu. Na ob-
razovou plochu nesmí dopadat přímé sluneční světlo, aby nedocházelo k poškozování barevné vrstvy. 
Doporučené hodnoty teplot jsou 18-20°C; doporučená relativní vlhkost vzduchu je 50 - 60%. V případě 
nutnosti kontaktujte restaurátora.

V Praze dne 10. srpna 2016
       Markéta Pavlíková, Ph.D, akad. mal., restaurátorka
       U Laboratoře 4/565, Praha 6, 162 00
       tel.: 737 915 777
       e-mail: marketa.pavlikova@centrum.cz
       www.restauratorky.cz
       č. licence MK 9216/92
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před restaurováním 
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
množství retuší na silném nerovnoměrném laku
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před restaurováním - boční osvětlení
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stav před restaurováním - IR reflektografie
zvýrazněny přemalby a lokáln retuše v laku
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před restaurováním 
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
množství retuší na silném nerovnoměrném laku; velký tmel nad rukou Krista; horizontální trhliny v plátně
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před restaurováním - rasantní osvětlení
horizontální trhlina, otevírající se spára, ztmavlé retuše, zbytky starých laků, nevhodné tmely

před restaurováním - rasantní osvětlení
horizontální trhlina, otevírající se spára, ztmavlé retuše, zbytky starých laků
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před restaurováním - rasantní osvětlení
horizontální trhlina, otevírající se spára, ztmavlé retuše, zbytky starých laků, nevhodné tmely

před restaurováním - rasantní osvětlení
horizontální trhlina, otevírající se spára, ztmavlé retuše, zbytky starých laků
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před restaurováním - rasantní osvětlení
ztmavlé retuše, zbytky starých laků
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před restaurováním
množství ztmavlých retuší a zbytků starého tmavého laku, na pozadí celoplošná přemalba
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
množství retuší na silném nerovnoměrném laku; horizontální trhliny v plátně
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před restaurováním - snímek v rasantním osvětlení
čitelné trhliny, nerovnosti a tmely v plátně
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před restaurováním - snímek v bočním osvětlení
čitelná celoplošná přemalba pozadí, ztmavlé retuše a zbytky starých laků
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
silný nerovnoměrný lak; retuše v laku

před restaurováním
přemalba pozadí; nerovnosti v plátně; zvlněný okraj
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
silný nerovnoměrný lak; retuše v laku

před restaurováním
trhliny v plátně se rozevírají; ztmavlé retuše; zbytky starých tmavých laků
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před restaurováním - snímek  v rasantním osvětlení
velký tmel nad rukou Krista; ztmavlé retuše; miskovitá krakeláž malby; zbytky ztmavlého laku

před restaurováním - snímek  v rasantním osvětlení
velký tmel nad rukou Krista; ztmavlé retuše; miskovitá krakeláž malby; zbytky ztmavlého laku
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před restaurováním
trhlina v plátně se rozevírá; ztmavlé retuše; zbytky starého tmavého laku

před restaurováním
trhliny v plátně se rozevírají; ztmavlé retuše; zbytky starých tmavých laků



listopad 2015 - červenec 2016

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio - kopie                                                    NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ

před restaurováním - zadní strana
sešití dublovacího bavlněného plátna se uplatňuje z přední strany obrazu; čitelná trhlina v původním plátně, nevyhovující spodní rám z 
předchozí opravy
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před restaurováním - zadní strana
čitelná trhlina v původním plátně

před restaurováním - zadní strana
otisk z přední strany obrazu - tmel na rameni Krista
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snímání laků, retuší a přemaleb 
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snímání laků, retuší a přemaleb - snímek v UV luminiscenci
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snímání laků a retuší - snímek v UV luminiscenci

snímání laků a retuší 
křídové a bolusové tmely místy zakrývají malbu
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snímání laků a retuší - snímek v UV luminiscenci

snímání laků a retuší 
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snímání laků a retuší - snímek v UV luminiscenci
sonda v tmelu a přemalbě

snímání laků a retuší
odkryta přemalba okolo tmelu, která zakrývá malbu a další defekty; zbytky starého tmavého laku
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snímání laků, retuší a celoplošné přemalby pozadí - snímek v UV luminiscenci

snímání laků, retuší a celoplošné přemalby pozadí 
obraz byl nevpravidelně oříznutý, dotmeleno k okrajům rámu
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postupné snímání retuší, přemaleb a tmelů 

snímání laků a retuší 
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po rentoaláži
defekt v plátně vysazen zezadu novým plátnem stejné hustoty

po sejmutí přemaleb a nevhodných tmelů
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snímání nefunkční rentoaláže - zadní strana

ochranný přelep malby
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po sejmutí starého lepu - zadní strana
defekty v plátně

snímání starého lepu - zadní strana
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po sejmutí starého lepu - zadní strana
defekty v plátně - horizontální trhlina; velmi křehké plátno

po sejmutí starého lepu - zadní strana
defekty v plátně - nad rukou Krista
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zajištění defektu - zadní strana
podložení technickým hedvábím na BEVA fólii

vysazování defektů novým plátnem - zadní strana
tzv. šití polyamidovým tavným práškem 
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zajištění defektů - zadní strana
podložení technickým hedvábím na BEVA fólii; všechny drobné defekty vysazeny novým plátnem

zajištění defektů - zadní strana
podložení technickým hedvábím na BEVA fólii; všechny drobné defekty vysazeny novým plátnem
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zcelení defektů v plátně

zcelení defektů v plátně
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tmelení defektů
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tmelení defektů

tmelení defektů
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tmelení defektů
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po rentoaláži - zadní strana
rentoaláž na BEVA fólii, zvoleno jemné dublovací plátno stejné hustoty jako původní plátno
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v průběhu retuší
velký defekt nad rukou Krista retušován podle reprodukce originálu obrazu Carravagia
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stav po restaurování
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stav po restaurování
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originál - Nevěřící Tomáš  - Michelangelo Merisi zv. Caravaggio ( zdroj google.cz)
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originál - srovnání 

kopie - srovnání 
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originál - srovnání detailu rukou

kopie - srovnání detailu rukou


