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NÁZEV: ČERNÝ PES PLAŠÍ PTÁKY 

AUTOR: Carl Josef Adolf 

DATACE: 1753. 

TECHNIKA olejomalba na plátně 

ROZMĚRY 125 x 185 cm 

INVENTÁRNÍ ČÍSLO: KE 1001, O 66 

REJSTŘÍKOVÉ ČÍSLO: 51838/37– 42266 

MAJITEL:  Arcibiskupství Olomoucké 

UMÍSTĚNÍ: Arcibiskupský zámek Kroměříž 

 

 

Celek – stav před opravou  
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Umístění díla v expozici – stav před opravou, boční osvětlení 

 

POPIS STAVU PŘED OPRAVOU:  

Obraz se nachází v podstatě v obdobném stavu jako jeho protějšek: v roce 1898 byl dublován 

pomocí kliho-škrobového lepu (opravu provedl V. Jasper); tato stará rentoaláž je dosud funkční 

vzhledem ke stabilizaci plátěné podložky, nicméně degradaci samotné barevné vrstvy zabránit 

nedokázala – stav malby je havarijní a jde zcela zřejmě o mnohaletý postupující proces.  

Barevná vrstva je celkově přesušená, je uvolněná a ve velkých plochách se zvedá v drobných 

šupinovitých krakelách. Na mnoha místech již opadala od podkladu, některé defekty staršího 

data byly v minulosti „řešeny“ drobnými přemalbami bez tmelení.  

Povrch obrazu je kryt starým zažloutlým a částečně rozloženým lakem, který zásadně koriguje 

jak estetický účin malby, tak i samotnou čitelnost výjevu v tmavých partiích. Rozsah přemaleb 

lze pod matnou lakovou vrstvou pouze předpokládat. 

Plátěná podložka je stabilní a starým podlepením dostatečně chráněná, rušivě se však projevuje 

reliéfně vystupující originální šev spojení pláten i celkové nerovnosti v malbě. 

Vypínací spodní rám je v dobrém stavu a nevyžaduje žádný zásah. 

Restaurování bude probíhat v souladu se závazným stanoviskem č.j. SMOL/071002/2014/ 

OS/PP/KO. 
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Rub obrazu 

 
Stav barevné vrstvy před opravou – snímek v bočním osvětlení 
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Stav barevné vrstvy před opravou – snímek v bočním osvětlení 

 

NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM 

Postup restaurování byl určen závazným stanoviskem ze dne 1.4.2014.  

 

V rámci nedestruktivního průzkumu byla malba prohlédnuta v UV luminiscenci 1 . Je možné 

konstatovat, že povrch obrazu je pokryt velmi silnou zářící vrstvou starého laku, která 

neumožňuje pohled na samotnou malbu. Na lakové vrstvě i pod ní se vyskytují lokální zásahy, 

pokrývající pravděpodobně místa s většími defekty. Laková vrstva je ale natolik neprůhledná, že 

se nelze v této etapě průzkumu k rozsahu defektů vyjádřit. 

 

Stejné detaily na straně 5 nahoře, zachycené v rozptýleném světle (vlevo) a v  UV luminiscenci 

(vpravo), ukazují zásahy, korigující obrys koroptve. Drobnější retuše, složené z různě vedených 

čar, se nacházejí na spodní polovině snímku. Všechny tyto zásahy se nacházejí pod vrchní 

vrstvou laku.  Na spodních snímcích jsou zachyceny drobnější zásahy na lakové vrstvě a plošnější 

přemalby pod lakovou vrstvou. Ty měly v minulosti za cíl „opravit“ uvolněnou, opadávající 

malbu. 

 

                                                             
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. 
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Na snímku na stranách 3 – 4 je zachycen výchozí stav malby: barevná vrstva v drobných 

šupinkách zvednutých krakel opadává od podkladu. Jde evidentně o dlouhodobý problém, který 

byl v minulosti řešen dodatečnými malířskými opravami. Velmi rušivě působí horizontální 

ztmavlý pruh,  šev mezi plátny (rozsah této opticky odlišné plochy pravděpodobně odpovídá 

rozsahu přehnutých okrajů kolem samotného sešití, avšak tuto hypotézu by bylo možné ověřit 

pouze při odstranění stávající rentoiláže). 

 

POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ 
Před sondážním průzkumem, který pomůže získat informace o lakové vrstvě a o rozsahu a druhu 

přemaleb, bylo nutné srovnat a stabilizovat barevnou vrstvu. Ta byla zajištěna přelepem, plátno 

bylo sejmuto s napínacího rámu a povrch byl prožehlen pomocí voskovo–pryskyřičné směsi. 

Stávající rentoaláž pevným plátnem z rubové strany byla respektována. Na to byl obraz opětovně 

napnut. 

Po stabilizování malby byl proveden sondážní průzkum za opakované kontroly v UV 

luminiscenci. Byla detekována jedna laková vrstva, natolik zažloutlá, že nelze vyloučit i umělé 

zbarvení laku do tzv. „galeriového“ tónu. 

 

  
Základní sondážní průzkum prokázal snadnou rozpustnost nejen lakové vrstvy, ale i všech olejových 

přemaleb. 
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Poměrně překvapivé bylo zjištění rozsáhlé pololazurní olejové přemalby, která zasahovala 

prakticky celou kompozici. Jak se ukázalo v sondách, důvodem bylo výrazné ztenčení barevné 

vrstvy, nesoucí zprůhlednění tmavých tónů a zvýraznění barevného účinu červeného podkladu. 

Protože však i na těchto místech zůstaly jemné lazury zachovány (resp. nebyly objeveny stopy 

po působení rasantních rozpouštědel), lze vysvětlení hledat v nevhodném působení 

klihoškrobového lepu z rubu obrazu, resp. nejspíše jeho pryskyřičné složky (benátského 

terpetinu). Jde tedy o podobné poškození malby jako u protějškového obrazu s „bažanty“, zde 

však o mnoho výraznější a opticky rušivější.  

Všechny druhotné malířské doplňky i obě vrstvy laku byly poměrně snadno reversibilní a po 

vyhodnocení sondážního průzkumu byly postupně odstraněny. 

 

 

 
Rozšířený sondážní průzkum probíhal za opětovné kontroly v UV luminiscenci 
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Plošná přemalba (šipka upozorňuje na hranici sondy) 

 

 
Vrstva hustého zažloutlého laku a přemalby v obloze (šipka upozorňuje na hranici sondy) 
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Plošná přemalba (šipka upozorňuje na hranici sondy)  
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Plošná přemalba (šipka upozorňuje na hranici sondy)  
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Při odstraňování přemaleb byla objevena drobná signatura, nacházející se na netypickém místě 

před packou černého psa (viz foto dole). Tím byla potvrzena datace obrazu do roku 1753, tedy 

do roku shodného s protějškovými „Bažanty“. 

 

Tmelení drobných defektů v malbě. Bílá značka ukazuje místo, kde se nachází objevená signatura. 
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Po očištění povrchu malby od laku i přemaleb byl povrch malby opatřen pracovní mezivrstvou 

damarového laku a drobné defekty v malbě byly vytmeleny pružným voskovo-pryskyřičným 

tmelem, jehož povrch byl přizpůsoben morfologii okolí (staré vyhovující olejové tmely, byly po 

úpravě ponechány). 

 

 

 

Stav před retuší: nejrušivěji se projevuje široký ztmavlý pruh v okolí horizontálního švu 
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Detail levého dolního rohu možná odhaluje fakt, že dnešní formát obrazu není původní a byl 

druhotně zmenšen, protože jen těžko si lze představit, že by malíř umístil ulitu šneka z poloviny  

„mimo formát“. Předpoklad, zda a o kolik byl obraz opravdu oříznut, by mohl být potvrzen 

průzkumem rubu originálního plátna, který však během této opravy zůstal nepřístupný. 

 

Retuš byla provedena odsátými olejo–pryskyřičnými barvami, drobná poškození napodobivě, 

poškození při okrajích malby scelující otevřenou retuší. Nejvíce rušivé ztmavlé plochy malby, 

vyskytující se na mnoha místech obrazu2, byly (byť v minimální míře) sjednoceny lazurní retuší 

složenou z drobných teček a čárek, které jsou při blízkém pohledu odlišitelné od originálu, ale 

které pomáhají vnímat obraz jako estetický celek, aniž by zastíraly výrazný otisk 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. 

                                                             
2 Tento charakteristický způsob poškození malby (shodný s protějškovým obrazem s „Bažanty“) souvisí pravděpodobně 
se způsobem podlepení obrazu škrobovým lepem. Tento historicky dlouhodobě používaný lep se skládal z klihu, škrobu 
z žitné mouky a z benátského balzámu. Vyšší obsah této pryskyřice (případně její nedokonalé rozmíchání) mohlo mít za 
následek odlišné působení lepu na plátno, podklad a spodní vrstvy malby. Tato hypotéza by vysvětlovala fakt, že malba 
je místy ztmavlá a barevná vrstva „zeslabená“. Navíc tato poškození jako by sledovala tahy spíše široké natěračské 
štětky než malířského štětce….   
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Stav po opravě – detail 

 

ZÁVĚR 

Obraz tvoří protějšek ke kompozici s „Bažanty“. Jde v obou případech o kultivovanou kabinetní 

malbu. „Zátiší“ s jednotlivými živými zvířaty jsou zasazena do krajinné stafáže, která nezapře 

inspiraci nizozemskou tradicí. Poměrně zdrženlivé posouzení kvality malby v katalogu 

kroměřížské obrazárny3 lze patrně přičíst neutěšenému stavu obrazů před opravou, kdy byl 

jejich estetický účin zásadně korigován přemalbami a silně zahnědlou, částečně rozloženou 

vrstvou starého laku. Po restaurování však vyniká příjemný kolorit lomených hnědí a zelení, 

oživený výraznými akcenty bílých, žlutých/zlatých a černých malířsky dobře zvládnutých 

detailů. Technologicky jde o nekomplikovanou malbu 2–3 nepříliš hmotných barevných vrstev. 

Podklad je sytě červený, bolusový. Plátno má plátnovou vazbu o hustotě  11 x 11(12)  nití na cm2. 

Formát je patrně druhotně upraven– zmenšen. 

Vlivem nepříznivých okolností došlo k výraznému zprůhlednění barevných vrstev, takže dnes se 

tón červeného podkladu do výjevu promítá opticky mnohem výrazněji, než bylo původním 

autorovým záměrem. Pro pozorné oko diváka to však znamená unikátní možnost otevřeného 

pohledu do systému vrstvení malby. 

 

 

                                                             
3Kroupa, Jiří. Karel Josef Adolf, Černý pes plaší ptáky. Kroměřížská obrazárna, katalog sbírky obrazů arcibiskupského 
zámku v Kroměříži. 1998. Str. 46–48. 
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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 

pravidelné 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 12.5.2016 

 

 

 

 
Stav po opravě – celek 

 

 
 


