
Restaurátorská zpráva 

o opravě 4 lunetových obrazů a ozdobných rámů 

z mobiliáře kroměřížského zámku 

 

1. Hornatá krajina s osamělým stromem – inv. č. KE 4480 

velikost: 130 x 325 cm 

2. Krajina se skupinou tří stromů – inv. č. KE 4481 

velikost: 124 x 300 cm 

3. Hornatá krajina s hradem – inv. č. 4483 

velikost: 128 x 300 cm 

4. Krajina s opevněným městem – inv. č. 4482 

velikost: 126 x 312 cm 

Autor všech obrazů:  Renier Meganck 

Dobové určení: kolem 1680 

Technika: olejomalba na plátně s červeným bolusovým podkladem- 

Ke všem obrazům náleží ozdobné rámy s vnitřní zlacenou lištou. 

 

Stavy před opravou 

Všechny lunety prošly radikální úpravou zmenšením a ořezáním původních rozměrů 

plátěné podložky. Ke změně došlo pravděpodobně v 19. stol. Důvodem bylo přemístění 

kolekce lunet z původní lokality (snad Olomouc) do prostoru chodeb v kroměřížském 

zámku. Plochy stěn, do kterých měly být lunety nyní umístěny, byly menších rozměrů 

než v původní budově. Pro napnutí obrazů byly vytvořeny nové vypínací rámy (šířka cca 

15 cm o síle 2 cm. Zároveň byly obrazy opatřeny novými ozdobnými rámy o šířce cca  

11 cm s vnitřní zlacenou lištou. Povrch těchto ozdobných rámů je mořen světlečerveným 

mořidlem s lakovaným povrchem. 

Ořezaná plátna byla k novým rámům po obvodu přibita hřebíky skrz malbu. Na 

hrubou plátěnou podložku - o síle nití 9x9 na cm2 - byla nanesena silná vrstva hustého 

červeného bolusového podkladu a světlešedého nátěru podmalby, který zaplnil 

otvory řídké sítě plátna.  

Plátna všech lunet jsou sešita ze dvou horizontálních pruhů. Spodní pruh s malbou 

má u všech obrazů šířku cca 94 cm, kromě obrazu č. 3 (Hornatá krajina s hradem), kde 

bylo plátno ořezáno po celé délce dolního okraje o 6 cm na šířku 88 cm. Horní pruh 

kolísá podle rozsahu ořezání od původní šířky 40 cm, která se zachovala u obrazu č. 3 

(Hornatá krajina s hradem) až k pruhu o šířce pouhých 24 cm u obrazu č. 1 (Hornatá 

krajina s osamělým stromem). Rozměrově kolísá i šířka jednotlivých lunet. U všech 

obrazů lze vystopovat v ploše malby hrany středních příček, které byly součástí 

původních vypínacích rámů. Podle těchto stop lze určit i původní rozměry šířek obrazů. 

U obrazů 1 – 3 tyto příčky nyní nejsou ve středu obrazů, ale mimo něj, a rozdíly 



jednotlivých segmentů lunet tvoří až 20 – 25 cm. Tímto způsobem lze odhadnout 

původní rozměry všech tří rámů lunet na 320 – 325 cm šířky a 133 cm výšky. U obrazu č. 

4 (Krajina s opevněným městem) je situace poněkud jiná. Zde k původnímu rozměru 

šířky plátna 262 cm, byly přišity trojúhelníkové lemy plátna (šířka – 20 - 25 cm, výška 

80 - 70 cm) po obou stranách lunety na stávající rozměr 312 cm, přičemž výška ve 

vrcholu segmentu lunety byla ořezána cca o 14 cm. (Šířka horního pruhu plátna je 26 cm 

proti původní cca 40 cm.) 

Povrch obrazů byl pokryt vrstvou nečistot. Ztmavlé lakové vrstvy byly naneseny na 

povrchu jednotlivých obrazů nepravidelně a v různé intenzitě. Rozsah a stupeň 

krakeláže u jednotlivých obrazů se rovněž lišil. Hustá a jemná krakeláže v celé ploše 

obrazu (č. 1 Hornatá krajina s osamělým stromem) se střídá s řidší strukturou zlomů, 

která navíc narušuje celou plochu obrazu (obr. č. 2, 3, 4).  

Charakteristická je rovněž nízká adheze některých partií mezi plátnem a 

podkladovými barevnými vrstvami. Již v minulosti došlo ke ztrátám, které byly bez 

vytmelení retušovány přímo na barevnou vrstvu. Tyto retuše se svojí intenzitou liší od 

originálu a jsou patrné při pozorování pouhým okem. Největší rozsah těchto zásahů 

vykazuje obr. č. 2 (Krajina se skupinou tří stromů), kde na levé straně v okolí švu 

jednotlivých pruhů pláten je patrná rozsáhlá přemalba, která zasahuje téměř celou část 

koruny stromů s příslušným okolím partií oblohy. Tento defekt je z rubu plátna překryt 

plátěnou dvoudílnou záplatou trojúhelníkového tvaru v délce základny cca 50 cm. Hrubé 

retuše se vyskytují i u obou doplňků na bocích obrazu č. 4 (Krajina s opevněným 

městem).  

Povrch malby u všech obrazů je zakalen na rozdíl od pruhů malby po okrajích, které 

byly dlouhodobě zakryty ozdobnými rámy. Všechny složky (plátno, podklad, malba) 

vykazují ztrátu pružnosti jednotlivých vrstev. Zároveň hrozí nebezpečí jejich drobných 

ztrát. 

Ozdobné rámy  

Pouze dva rámy ze čtyř byly vcelku. U zbývajících dvou došlo jednak ke zlomením 

lišt- na dvou místech v segmentech - obr. č. 4481 a u obrazu č. 4482 i ke ztrátě části lišty 

v délce cca 60 cm. Rovněž u tohoto rámu (č. 4482) chyběla vnitřní zlacená lišta ze 

segmentovaného oblouku. 

Všechny rámy byly pokryty vrstvou nečistot. Povrchová laková úprava nepravidelně 

nanesená ztmavla. Zlacené lišty pod vrstvou nečistot byly pokryty ztmavlým lakem 

stékajícím při lakování rámů. 

 

Postupy opravných prací 

U všech obrazů byly provedeny orientační sondy za účelem ověření nejvhodnějších 

rozpouštědel pro jednotlivé vrstvy (nečistoty, laky, retuše a přemalby). Průzkumem bylo 

zjištěno, že lze postupně snímat vrstvy nečistot pomocí neutrálního mýdla ve vodě, 



lakové vrstvy organickými rozpouštědly (nitroředidlo) a lokální retuše, přemalby a 

tmely na defektních místech kombinací obou prostředků. 

Po  ověření účinnosti těchto rozpouštědel byly postupně snímány jednotlivé vrstvy 

z povrchu obrazů. Zvláště obtížné bylo snímání přemaleb v místě velkého defektu  

u obrazu č. 2 (Krajina se skupinou tří stromů), kde pod souvislou olejovou vrstvou 

přemalby byly naneseny dvě vrstvy tmelů. Pod červeným byl nejprve nanesen tmel bílý. 

Oba do značné míry překrývaly fragmenty originálu. Snímání těchto tmelů bylo velmi 

náročné. Vzhledem k jejich malé rozpustnosti bylo nutné jednotlivé postupy 

naměkčováním opakovat a dočišťovat mechanicky skalpelem. Objektivní kontrolu 

snímání jednotlivých vrstev umožnilo pozorování v UV luminiscenci. Po sejmutí všech 

těchto vrstev bylo možné posoudit rozsah defektů a ztrát. 

Byl zde odkryt kruhový otvor v průměru 12 cm, kde chybělo plátno s podkladem i 

malbou. Část tohoto defektu kryla plátěná záplata na rubu plátna a po jejím odstranění i 

z rubu nalepený fragment starého rokokového obrazu s motivy krajkové drapérie a části 

ruky. Tento fragment  zajišťoval ztráty plátna v místech švu spojení obou pláten a 

vzhledem k jeho plné funkčnosti byl pro další postupy na místě ponechán. Pro zakrytí 

defektu kruhového otvoru byla použita část plátna ze záplaty na rubové straně. 

Všeobecně lze říci, že část přemaleb defektních míst se objevila až po sejmutí 

nečistot a laků. Většinou tyto lokální přemalby přesahovaly ve značném rozsahu 

z drobných defektů na okolní zachovanou malbu. 

U obr. č. 4 (Krajina s opevněným městem) byly sejmuty z plátěných doplňků po obou 

stranách pouze nekvalitní rekonstrukce. I když i zde se pod nimi nachází dvě vrstvy 

tmelů (bílý a červený) stejné kvality jako na defektu u obrazu č. 2 (Krajina se skupinou tří 

stromů), byly oba tmely ponechány. Pro novou retuš těchto ploch byly doplňky opatřeny 

vrstvou bílého klihokřídového nátěru jako podmalba na originální malbě. 

Po odstranění hřebíků byly obrazy sejmuty z vypínacích rámů. Okraje pláten byly 

opatřeny stripeliningem pro opětovné napnutí pláten na rám. U vypínacích rámů, po 

sejmutí nečistot, byly obroušeny a zaobleny hrany na vnější i vnitřní straně, pro 

snadnější vypnutí a zamezení zlomu pláten u vnitřních hran. Trhliny a další defekty a 

ztráty plátěné podložky byly doplněny plátnem podobné hustoty jako originál. Zadní 

strany pláten byly očištěny a provedeno vyrovnávání krakel vlhčením a vysoušením pod 

tlakem přes tkaninu při mírné teplotě. Teprve ve druhé fázi byla plátěná podložka 

z rubu napuštěna konzervační vrstvou voskodamarové směsi, přičemž líc malby byl 

jištěn papírovým přelepem směsí vosku s benzinem. Tímto způsobem  se podařilo 

vyrovnat sítě miskovitých krakel na úroveň zklidňující plochy obrazů.  

Po úpravách vypínacích rámů byly obrazy na ně znovu napnuty. Defekty byly 

vytmeleny bílým klihokřídovým tmelem. Retuš defektních míst byla provedena 

akvarelem. Drobné korekce byly provedeny odsátou olejovou barvou do lakové vrstvy. 

Závěrečný lak je voskodamarový s přidáním malého množství polymerovaného oleje. 

 



Ozdobné rámy po očištění a sejmutí staré lakové vrstvy byly slepeny pomocí 

vsazených čepů. Také u rámu KE 4482 (Krajina s opevněným městem)) byla chybějící 

část doplněna novou lištou a slepena vsazením čepů. Retuš doplňku byla provedena 

akvarelem a temperou. Praskliny, slepy a další drobné defekty byly vyplněny jemnými 

pilinami pojenými akrylátem a vyrovnány křídovým tmelem. Retuš těchto defektů je 

akvarelová, případné korekce temperou. Povrch rámu je opatřen vrstvou vosku 

v technickém benzinu a přeleštěn kartáčem. 

Po sejmutí nečistot a ztmavlých laků u zlacených lišt byly drobné defekty 

vyretušovány akvarelem a povrch přeleštěn achátem. 

 

Všechny postupy byly fotograficky dokumentovány. 

 

 

V Praze dne 30. března 2017 

 

 Petr Bareš, ak. mal. 


