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NÁZEV: JELEN S LANĚMI V LESE 
AUTOR: Carl Josef Adolf 

DATACE: 1765 

TECHNIKA olejomalba na plátně 

ROZMĚRY 75 X 116 cm 

INVENTÁRNÍ ČÍSLO: KE 1790, O 163 

REJSTŘÍKOVÉ ČÍSLO: 51838/37– 42266 

MAJITEL:  Arcibiskupství Olomoucké 

UMÍSTĚNÍ: Arcibiskupský zámek Kroměříž 

 

 

Celek stav před opravou 
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Umístění v expozici – stav před opravou 

 

 

POPIS STAVU PŘED OPRAVOU:  

Obraz se nachází v podstatě v havarijním stavu, obdobně jako další restaurované obrazy Carla J. 

Adolpha, byl restaurován na konci 19. století (v roce 1898 V. Jasperem) a v roce 1941 F. Petrem1. 

Plátno bylo dublováno pomocí kliho-škrobového lepu; tato stará rentoaláž je dnes funkční již 

pouze částečně. Barevná vrstva je především v tmavých plochách kompozice přesušená  

a uvolněná. V drobných šupinovitých krakelách se zvedá a na mnoha místech již opadala. 

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

Viditelné přemalby se nacházejí po celém obvodu obrazu.  

Povrch malby je kryt starým silně zažloutlým a částečně rozloženým lakem, který zásadně 

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

přemaleb pod matnou lakovou vrstvou lze pouze předpokládat. Vypí–nací spodní rám je 

v dobrém stavu a nevyžaduje podstatný zásah. 

Restaurování se bude řídit závazným stanoviskem (č.j. SMOL/071002/2014/OS/PP/KO.) 

                                                             
1 Kroupa, Jiří. Karel Josef Adolf, Jelen s laněmi v lese. Kroměřížská obrazárna, Katalog sbírky obrazů. 1998. Str. 52. 
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Rub obrazu – stav před opravou 

NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM 

V rámci nedestruktivního průzkumu byla malba prohlédnuta v UV 2  luminiscenci (strana 4 

nahoře) a v IR reflektografii3 (strana 4 dole). 

UV luminiscence: 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. Laková vrstva je ale natolik neprůhledná, že se nelze v této etapě 

průzkumu k rozsahu defektů vyjádřit. Na lakové vrstvě se nacházejí stopy po jakémsi laickém 

zákroku, kdy byl obraz částečně otřen, zřejmě při úklidu (obraz se nachází v nejspodnější části 

instalace v bezprostřední blízkosti pohovky v rohu místnosti). 

Snímek v IRR odfiltroval poloprůhlednou lakovou vrstvu, ale o rozkresbě nepřinesl žádné 

poznatky.  

                                                             
2 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. 

 
3 Infračervená reflektografie je metoda neinvazivního průzkumu malby v infračerveném spektru. Infračervené 
paprsky, pronikající pod odfiltrovaný povrch malby, mohou za příhodných podmínek zobrazit určité aspekty 
malířského 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 
prováděno. 
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Na následujících snímcích je zachycen stav malby před restaurátorským zásahem: barevná 

vrstva v drobných šupinkách zvednutých krakel opadává od podkladu. Jde evidentně o 

dlouhodobý problém, který byl v minulosti řešen hrubými malířskými opravami bez tmelení.  
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POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ 
Postup restaurování byl určen závazným stanoviskem ze dne 1.4.2014  

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 podložku. 

Malba byla zajištěna přelepem, plátno bylo sejmuto s napínacího rámu a byla provedena 

rentoaláž na nové plátno pomocí voskovo–pryskyřičné směsi. Na to byl obraz opětovně napnut 

na stávající spodní rám. 

 
 

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

luminiscenci. Byly detekovány dvě lakové vrstvy, svrchní silnější vrstva byla natolik zažloutlá, že 

nelze vyloučit i umělé 

zbarvení laku do tzv. 

„galeriového“ tónu 

(strana 5–6). 

Všechny druhotné 

malířské doplňky i obě 

vrstvy laku jsou snadno 

odstranitelné. 

 

 

 

 

Sondážní průzkum  

(pracovní snímek)  
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Sondážní průzkum  (dvě staré lakové vrstvy) 

 

 
Sondážní průzkum (šipka ukazuje malířskou úpravu drobného defektu. Zásah se nachází na laku) 
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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. Po odstranění lakové 

vrstvy se stala dříve nezřetelná signatura (v zastíněné pravé dolní části kompozice) lépe 

čitelnou, a tím bylo odpovězeno na nejasnosti ohledně datace díla.4   

 
 

Staré olejové tmely jsou dostatečně soudržné a po menší úpravě je bylo možné ponechat. 

Netmelené defekty byly pojednány zabarveným pružným voskovo-pryskyřičným tmelem. 

 
stav po vytmelení 

                                                             
4 Kroupa, Jiří. Karel Josef Adolf, Jelen s laněmi v krajině. Kroměřížská obrazárna, katalog sbírky obrazů arcibiskupského 
zámku v Kroměříži. 1998. Str. 52. 
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Po vytmelení defektů byl povrch obrazu opatřen pracovní lakovou mezivrstvou, která saturo–

vala barevnou vrstvu a barvám vrátila lom světla.  

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

poškození při okrajích malby scelující otevřenou retuší. Lazurní retuší složenou z drobných 

teček byla potlačena i některá rušivě ztmavlá místa v obloze tak, aby bylo možno obraz vnímat 

jako estetický celek.  

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. 

 

V Písečné dne 10.5.2016  

 

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, binokulární 

lupa (OptiVIZOR), pravý včelí vosk, damarová pryskyřice, terpentýnový olej, polymerovaný olej, 

rozpouštědla, olejopryskyřičné umělecké barvy, žehličky, špachtle, štětce, skalpely, skleněná tužka, 

hřebíky, kladivo.  

 

 

Stav po opravě – detail pozadí 
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Stav po opravě – detail 
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Stav po opravě – detail 

 
Stav po opravě – celek 

 


