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NÁZEV: OPEVNĚNÉ MĚSTO U JEZERA 
AUTOR: Německý malíř 
DATACE: 18. století 
TECHNIKA olejomalba na plátně 
ROZMĚRY  52 x 84 cm 
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: KE 1824, O 197 
REJSTŘÍKOVÉ ČÍSLO: 51838/37– 42266 
MAJITEL:  Arcibiskupství Olomoucké 
UMÍSTĚNÍ: Arcibiskupský zámek Kroměříž 

 
 

 
Stav obrazu před opravou – celek 
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Pohled do instalace zámku 

 

POPIS STAVU PŘED OPRAVOU:  
Obraz byl naposledy 
opravován v roce 
1903. Během této 
opravy byl dublován 
na klihoškrobový 
lep. Dnes je barevná 
vrstva přesušená, 
zkřehlá a plošně 
uvolněná v tvrdé 
krakeláži. Na něko-
lika místech se na-
cházejí staré hrubé 
tmely a pod lakem 
lze vysledovat četné 
malířské doplňky. 
Laková vrstva je 
zmatnělá a zažloutlá. 
Kompozice je v tma-
vých partiích nečitelná. Kolorit obrazu a estetický dojem z malby je tak nepříznivě korigován. 
Spodní rám není klínový a je poddimenzovaný. Částečně je napadený dřevokazným hmyzem.  
 
Restaurátorské práce budou vycházet ze závazného stanoviska č.j. 
SMOL/071164/2014/OS/PP/KO.  
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Stav před opravou, pohled na boční stany obrazu 
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NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM 
V rámci nedestruktivního průzkumu byla malba prohlédnuta v UV luminiscenci1, v  IR reflek-
tografii 2 a byl proveden celoplošný snímek RTG3. 
 

 
 
UV luminiscence: Je možné konstatovat, že povrch obrazu je pokryt silnou vrstvou starého 
laku, Na ní i pod ní se vyskytují drobné lokální zásahy.  

                                                             
1 UV luminiscence je druhotné záření, vybuzené osvětlením povrchu malby paprsky v ultrafialovém spektru, tedy 
přibližně v oblasti 200-380 nm. Tímto způsobem je získávána okamžitá informace o povrchu obrazu, především o 
síle lakové vrstvy a o dodatečných zásazích, jako jsou přemalby a retuše, které se projevují jako tmavé skvrny, dle 
jejichž intenzity lze odvodit, kde se tyto zásahy vzhledem k lakové vrstvě nacházejí. 
 
2 Infračervená reflektografie je metoda neinvazivního průzkumu malby v infračerveném spektru. Infračervené 
paprsky, pronikající pod odfiltrovaný povrch malby, mohou za příhodných podmínek zobrazit určité aspekty ma-
lířského rukopisu. Nejčastěji je touto metodou sledován výskyt případné rozkresby kompozice. Jak lze doložit u 
tohoto obrazu, množství získaných informací se může významně lišit podle toho, jakou technikou je snímání pro-
váděno. 
 
3 Rentgenologický průzkum je stěžejním nedestruktivním zdrojem poznání způsobu výstavby obrazu, rukopisu 
umělce i samotného stavu díla. Stínové zobrazení malby je založeno na penetračních vlastnostech paprsků X a na 
atomové hmotnosti jednotlivých pigmentů, což závisí především na přítomnosti těžkých kovů. Zjednodušeně ře-
čeno, čím vyšší atomové číslo daný pigment má, tím větší je absorpce rentgenového záření, a tedy tím jasněji se na 
snímku projevuje. Při posuzování spodních vrstev malby nám nejvíce pomáhá rentgenový obraz „těžké“ olovnaté 
běloby, která byla v historii při výstavbě obrazu používána nejčastěji. Nejmenší absorpční schopnost mají naopak 
barvy rostlinného a živočišného původu a pigmenty bituminózní, nejčastěji používané v závěrečných lazurách- ty 
se na snímku neprojevují vůbec. Rentgenogram tak vlastně odhaluje pohled do spodních vrstev malby, kde je nej-
lépe čitelný výtvarný potenciál autora, základní rozvržení kompozice, rukopis i tvůrčí zápas o co nejpřesnější vy-
jádření umělcovy vize. Stejně důležité jsou však i další poznatky, jako je například rozpoznání stavu podložky i 
samotné malby. 
Tyto informace jsou nesmírně cenné nejen pro restaurátory při stanovení postupu opravy, ale i pro badatelskou 
práci poučených historiků umění, kteří tak mají jedinečnou možnost sledovat charakteristiku autorova rukopisu 
přímo ve spodních vrstvách, kde původní malířovy záměry ještě nejsou zjemněny finálními úpravami. 
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Snímek v IRR odfiltroval poloprůhlednou lakovou vrstvu a částečně i některé světlejší 
plochy, avšak o výstavbě obrazu nepřinesl žádné nové poznatky.  
 

 
Rentgenový snímek přináší informace o zručné malbě, hnětoucí barevnou vrstvu promyš-
lenými energickými tahy i rasantním tupováním s čitelnou stopou drsného štětce v jedné 
promyšlené vrstvě.  
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Otisk plátna (plátnová vazba o hustotě cca 9 – 10 nití na cm) ukazuje nestejnoměrně stáčenou 
niť. Girlandy vytaženého plátna při okrajích prozrazují, že současný formát je ve směru spod-
ního a pravého okraje víceméně originální, k zásadnějšímu oříznutí došlo u horního a levého 
okraje, zde se známky vytažení plátna neobjevují, takže nelze vydedukovat, o kolik byl obraz 
zkrácen v těchto směrech. Otevřenou tedy zůstává otázka, zda se původně uváděný rozměr 
(102 x 152 cm) nevztahuje k historickým záznamům o obraze z doby, kdy obraz ještě nebyl 
umístěn v táflování expozice… 

 

POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ 
Postup restaurování byl určen závazným stanoviskem ze dne 1.4.20144.  
Před sondážním průzkumem, který pomůže získat informace o lakové vrstvě a o rozsahu a 
druhu přemaleb, bylo nutné srovnat a stabilizovat barevnou vrstvu i podklad a plátěnou pod-
ložku. Malba byla zajištěna přelepem, plátno bylo sejmuto s napínacího rámu a byla prove-
dena rentoaláž na nové plátno pomocí voskovo–pryskyřičné směsi. Na to byl obraz napnut 
na nový vypínací a dostatečně pevný spodní rám. 
 

  
Postup odstraňování starého dublovaného plátna 

                                                             
4 č.j. SMOL/071164/2014/OS/PP/KO 
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Po stabilizování malby byl proveden sondážní průzkum za opakované kontroly v UV luminis-
cenci. Byly detekovány dvě lakové vrstvy (viz str. 6). Všechny druhotné malířské doplňky  
i obě vrstvy laku jsou snadno odstranitelné. 

 
 
Sondážní průzkum (dvě staré lakové vrstvy) 
 

 Na základě vyhodnocení sondážního průzkumu byl 
povrch malby očištěn od všech nepůvodních zásahů 
a starých laků. V tmavých plochách kompozice byly 
v rámci minimalizace rizika poškození barevné 
vrstvy fragmenty nejstarší lakové vrstvy ponechány. 
Nevyhovující staré olejové tmely po obvodu obrazu 
byly odstraněny a defekty byly vyzmeleny pružným 
voskovo-pryskyřičným tmelem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondážní průzkum (str.7 – 8 ) 
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Stav před retuší 

Po vytmelení defektů byl povrch obrazu opatřen pracovní lakovou mezivrstvou, která satu-
rovala barevnou vrstvu a barvám vrátila lom světla. Retuš byla provedena odsátými olejo–
pryskyřičnými barvami, drobná poškození napodobivě, poškození při okrajích malby scelu-
jící otevřenou retuší. Lazurní retuší složenou z drobných teček byla potlačena i některá ru-
šivě ztmavlá místa v obloze tak, aby bylo možno obraz vnímat jako estetický celek, aniž by 
byly zastřeny stopy historie, kterou si dílo prošlo.  

Na závěr byl obraz opatřen ochrannou vrstvou damarového laku s příměsí včelího vosku a 
polymerovaného oleje. Všechny materiály použité při opravě obrazu jsou reversibilní a jsou 
přírodního původu. 

DOPORUČENÝ REŽIM PAMÁTKY 

Vzhledem k tomu, že se obraz nachází v prostředí kroměřížského zámku s  výkyvem teplot 
v průběhu roku, doporučujeme alespoň zajištění pozvolné změny teploty a vlhkosti a pravi-
delné prohlídky díla, především po zimě a po návštěvní sezóně. 

SOUPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU 
UV lampa, fotoaparát Nikon, objektivy s různou ohniskovou vzdáleností, mikroskop, binoku-
lární lupa (OptiVIZOR), pravý včelí vosk, damarová pryskyřice, terpentýnový olej, polymero-
vaný olej, rozpouštědla, olejopryskyřičné umělecké barvy, žehličky, špachtle, štětce, skalpely, 
skleněná tužka, hřebíky, kladivo.  

 

V Písečné dne 10.5.2016 
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Stav po opravě – celek a detail 

 

 


