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ZÁVĚREČNÁ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA 

 

Václav Nosecký 
 

Peníz daně 

 
 
 

 

Rozměry:      129x170 cm 

 

Datace :       20-tá léta 18.stol  

 

Technika:      olejomalba na plátně 

 

Majitel:        Arcibiskupský zámek v Kroměříži 

 

Inv. č.           KE 1781, O154 

 

 
Popis obrazu 
 
Malba je tmavě pojatou figurální kompozicí šerosvitného ladění s několika akcenty 

osvětlených tváří. Odtud plyne formální zařazení obrazu "středoevropský carravagista" 

odvozený z celkového výrazu malby. Srovnání s obrazy Václava Noseckého vede nicméně 

k přiřazení i tohoto obrazu zmíněnému autorovi. Rukopis malby je velmi uvolněný a i 

přes značné poškození a změny v barevnosti se dá říci že se jedná o kvalitní práci. 

Tekutost Noseckého rukopisu, velkorysost nanášení barevné hmoty se dá srovnat se 

stylem práce Karla Škréty v jeho tmavě laděných kompozicích. Změny barevnosti se 

týkají zejména pasáže s draperií stojící Kristovy postavy. Původně modrá draperie 

malovaná hrubozrným smaltem je v současné podobě zcela ztmavlá a smytá po 

předchozích čištěních obrazu. Velmi problematický je stav barevné vrstvy, která je 

celoplošně uvolněná od podložky a ostrými hranami krakeláže se zvedá nad úroveň 

malby. Drobné ztráty a retuše v obrazové ploše ukazují na letitý problém soudržnosti 

malby s podložkou. Odpadávání malby vychází ze ztráty soudržnosti podkladové vrstvy a 

plátna. Ztmavlá vrstva laků propojená s tmavými přemalbami potlačuje malbu figur okolo 

ústředního motivu, malba tak velmi ztrácí čitelnost právě v tmavých pasážích. Kompozice 

je dosti podobná Rubensově zpracování tohoto tématu. Stranové převrácení může 

směřovat k předloze ve formě rytiny. 

 

Rentoiláž je kvalitní, provedená kleistrem - lepidlem na bázi klihu a škrobu a kromě 

menších plošných deformací zachovává rovinu obrazu a dostatečnou soudržnost obou 

pláten. Na několika místech jsou patrné staré deformace a lomy plátna, které se ani 

touto rentoiláží nepodařilo vyřešit. Středem obrazu vertikálně prochází šev plátna, který 

ale významě plochu obrazu neruší. Rozměr obrazu je původní, přítomnost vypínacích 

okrajů ukazuje, že rozměrově nebyl obraz upravován. 
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Podrám obrazu pochází z doby, kdy byl obraz dublován novým plátnem. Příčky jsou 

poněkud deformovány napětím obrazu. Je možné, že při rentoiláži bylo plátno 

adjustováno na podrám ve vlhkém stavu, čímž bylo dosaženo optimální obrazové roviny 

ale zároveň došlo k výraznému tahu plátna vůči  podrámu. Tento stav ale nemá natolik 

negativní efekt, že by bylo nutno podrám nahradit novým.  

 

Přemalby vycházejí z minimálně tří větších oprav obrazu, během kterých byly řešeny 

výpadky barevné vrstvy a podkladu i větší poškození jako perforace a naprostá ztráta 

modrého smaltu. Tmavá laková vrstva je smíšena s tmavým bituminozním pigmentem, 

kterým byla sjednocena barevnost obrazu v celkovém hnědém odstínu. Takto byl běžně 

dosahován tzv. galerijní tón preferovaný u staromistrovských obrazů. Vzhledem k 

navrstvení hnědých vrstev a původního hnědého pozadí malby je relativně těžká i 

orientace při snímání lakových vrstev. Původně modrý plášť na postavě Krista byl zřejmě 

částečně smyt během již prvního čištění obrazu, zbytky pigmentu ztmavly působením 

olejového pojiva. Logicky tak lze odvodit, že původní barevná skladba obrazu byla 

pestřejší s výraznou modro-červenou draperií na Kristově postavě. Současná podoba 

respektuje fragment původního záhybového systému modrého pláště, který je podpořen 

tmavou modelací, zřejmě již nepůvodní.  

 

Tmely i přemalby, jež kompenzují ztráty barevné vrstvy vzniklé v minulosti, pocházejí z 

doby, kdy je datováno restaurování obrazu v. Jasperem v r 1899. Tmely mají jednotně 

bílou barvu, kompenzují množství drobných střípkovitých ztrát a směřují dobově k 

tomuto datu. Je zřejmé, že uvolňování malby řešila již tato historická oprava. 

 

Původní barevná vrstva je dosti výrazně poškozena zejména odřením a ztrátami 

svrchních dokončovacích lazur. Běloby v obličejích naštěstí svojí odolností přečkaly čištění 

relativně dobře, naproti tomu hnědé tóny inkarnátů u postav v druhém plánu, červená 

draperie a již zmiňovaný modrý plášť jsou víceméně torzem původní intenzity. Určitou 

roli může hrát i efekt zprůhlednění tenkých vrstev olovnaté běloby, která v tekutém 

rukopise Noseckého mohla ztratit kryvost a nechala vystoupit ve zvýšené míře tmavý 

podklad. 

 

 

 

Postup restaurování 

 

Fotodokumentace je provedena formou digitální fotografie, rozlišení 18mpi a 

vybrané snímky tištěny formou klasických fotografií. 

 

Luminiscence v UV osvětlení, RTG snímky, IR reflektografie 

UV luminiscence ukazuje na snímcích silnou vrstvu laku s nejmladšími retušemi 

vedenými po okrajích. Rozsah starší vrstvy přemalby tato technika zobrazení 

nepostihuje. 

IR reflektografie podle očekávání nepřinesla informace o podkresbě z důvodu tmavého 

podkladu malířských vrstev. Celkově ale zčitelňuje modelace figur, které se jinak 

ztrácejí pod tmavými vrstvami laků. 

 

Upevnění barevné vrstvy  

Pro bezpečný transport obrazu byly lokálně přelepeny japonským papírem nejvíce 

ohrožené partie malby. Pro celoplošnou konsolidaci byl obraz v atelieru sejmut z 

podrámu a pomocí vypínacích pruhů plátna napnut na vypínací rám (strip-lining). 

Vzhledem k tomu, že starší rentoiláž byla shledána jako funkční byla malba upevněna 

z lícové strany zapuštěním konsolidantu na vodní bázi (Plextol B500 roztok 10%) do 

otevřené krakeláže a následně upevněna za zvýšené teploty cca 50°C na nízkotlakém 

stole. Povrch byl smáčen lakovým benzínem pro lepší průnik konsolidantu. Napnutý 

obraz byl takto po částech celoplošně konsolidován a jednotlivé zpracované plochy cca 

80x100cm dokonale dosušeny. Zvedlá barevná vrstva poměrně dobře reagovala na 



vlhkost z konsolidantu a její upevnění působí bezpečně. Krakeláž byla tímto krokem ve 

velké míře položena do optimální plošné podoby. 

 

Sondáž v druhotných vrstvách 

Po vypnutí na stávající podrám, (nikoli již původní) bylo přistoupeno k sondáži v 

lakových vrstvách. Sondážní průzkum a zkoušky rozpustnosti směřovaly ke zjištění 

optimální metody a rozsahu snímání druhotných malířských zásahů do autentické 

podoby obrazu. Nepůvodní laková vrstva obsahující hnědou asfaltovou příměs výrazně 

snižuje kontrasty malby, pro její odstranění dostačovaly alkoholové směsi ethanolu s 

příměsí destilovaného terpentýnu. Starší zásahy zejména na draperii postavy Krista 

byly ponechány. 

 

Ztenčení lakové vrstvy 

Sejmutí lakové vrstvy bylo provedeno celoplošně se snahou odstranit pokud možno co 

nejdůsledněji asfaltovou příměs z povrchu. Rezidua této vrstvy měla tendenci ve 

struktuře malby setrvávat, pozadí malby se při snímání jevilo jako poměrně nestabilní, 

hnědý tón je relativně citlivý k poškození rozpouštědlovými směsmi. Lokální retuše a 

ztmavlá rezidua zřejmě kleistrové směsi byly odstraněny pomocí změkčovače vody 

Jaro.  

 

Izolační laková vrstva  

Po sejmutí lakové vrstvy je povrch malby poměrně nevyrovnaný. Absorpce laku je 

velmi nepravidelná na různých místech malby. Izolační laková mezivrstva byla 

nanesena v celé ploše obrazu, materiálem byl damarový lak s příměsí polymerovaného 

lněného oleje. 

 

Tmelení 

Rozsáhlé plochy starších tmelů byly v malbě ponechány. Jak bylo zmíněno odolnost 

tmelů a jejich relativně uspokojivý vzhled vedl k jejich ponechání a doplnění o drobné 

nové vyplnění novějších defektů.  

 

Retuš byla zaměřena na partie tmelů a jejich imitativní zapojení do okolní plochy. 

Stejně tak drobná místa starších retuší, která byla obnažena v procesu snímání laku 

byla retuší propojena imitativním způsobem. Výrazný výpadek malby v pasáži ruky 

Krista byl řešen rovněž imitativním způsobem. 

Technicky byla pro retuš využita kombinace akvarelu ve spodních vrstvách a media 

Paraloidu B72 v methoxypropanolu s pigmenty. Retuš byla pojata jako napodobivá 

vzhledem k potřebě jednoty obrazové plochy a faktu, že v malbě nejsou výpadky 

takového rázu, který vyžaduje přiznanou traktaci retuše.    

 

Lakové vrstvy 

První laková mezivrstva odděluje malbu od retuší a je nanesena po sejmutí přemaleb. 

Druhá vrstva byla nanesena po fázi retuší akvarelem pro zčitelnění povrchu a pro 

snadnější pokračování v retuši. Závěrečná laková vrstva je provedena na retuše 

pojené Paraloidem B72. Technicky bylo použito typu damarového laku s UV 

absorbérem nanášené štětcem. 

 

Adjustace 

Plátno bylo vypnuto na stávající  podrám, který přes své deformace přesně kopíruje 

rozměr plátna. Pro krytí zadní strany plátna proti klimatickým výkyvům i kvůli 

bezpečnosti při manipulaci spojené s transportem byly do rámu vloženy lehké desky 

kappa-foambord se svrchní papírovou a vnitřní polyuretanovou vrstvou. Jsou kdykoli 

odnímatelné. 

 

 

 



Použité materiály 

 
 

Snímání přemaleb: směs organických rozpouštědel, aktivní rozpouštědlo ethanol  

 

Strip-lining: BEVA film   

 

Konsolidace: lokálně Plextol B500, 10% roztok ve vodě   

 

Tmely: želatina, plavená křída, polymerovaný lněný olej                     

 

Laky: damarová pryskyřice, polymerovaný olej 5%  

 

Závěrečný lak: damarový lak Kremer, UV stabilizovaný 

 

Retuš: Akvarel, ParaloidB72 v methoxypropanolu, pigmenty, Maimeri restauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurování proběhlo v rámci projektu NAKI "Restaurování vybraných obrazů 

Arcibiskupského zámku v Kroměříži" 

 

V Praze dne 14.7.2016 

   

 

David Frank ak. mal. rest. 

 

 

 

 

 


