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ABSTRAKT
Práce se věnuje zmapování podmaleb na skle se zaměřením na možné příčiny jejich poškození. Malba na skle, která je nanášena za studena, je velmi náchylná na mechanické,
chemické i mikrobiální poškození. Barevná vrstva se velmi často odděluje od skleněné tabule a ulpívá na podkladu. Druhotně vnesené laky a barevné vrstvy mohou krakelovat
a tím způsobit loupání a odprýskávání původní malby nebo změnu její barevnosti. Součástí podmaleb na skle často bývá zrcadlo, které je tvořeno amalgámy. Na poškozených
zrcadlech byla dokumentována degradace pokovení. Průzkum podmaleb může napomoci zvolení vhodných podmínek jejich uložení a k výběru vhodného restaurátorského
zásahu. V rámci projektu byly pro průzkum použity podmalby na skle z etnografické podsbírky Národního muzea.
POPIS
Podmalby na skle jsou unikátní předměty umělecké lidové tvorby. Na našem území se začaly objevovat v 16. století jako klášterní výzdoba s biblickou tématikou, např.
postavami světců s atributy a biblickými výjevy. Od druhé třetiny 18. století tyto motivy zlidověly a staly se předlohami pro lidovou tvorbu. Postupem času byly vyobrazované
náměty rozšířeny o portréty a reprodukce významných malířských děl.
Podmalba na skle je tvořená barevnou vrstvou nanesenou na tabuli skla. Nejčastěji se používaly olejové barvy, ale i vodou ředitelné vaječné tempery. Malba na skle se
nevypalovala, jde o techniku malby za studena. Technologický postup podmalby je obrácený proces obvyklé malby na plátno.
KLASIFIKACE POŠKOZENÍ
1) RÁM
Nejčastější poškození bývá z důvodu přirozeného stárnutí dřeva a přidaných materiálů. Samo dřevo je velmi často napadeno plísní i hmyzem. Další poškození je způsobeno
nevhodným restaurátorským zásahem či nevhodnou manipulací a uložením.

Obr. 1: H4–73255 – stárnoucí adhezivo

Obr. 2: H4–73255 – korodující materiál
(zrezivělý železný hřebík)

Obr. 3: H4-73255 – napadení hmyzem

Obr. 4: H4–81054 – doplněk
zrestaurovaného rámu podléhající
stárnutí

Obr. 5: H4–49115 – zlomená zadní
deska podmalby

Obr. 6: H4–67704
zarámování podmalby

–

nevhodné

2) BAREVNÁ VRSTVA
Poškození lze rozdělit na základě jeho vzniku: 1) manipulací a uložením, 2) na poškození předešlým restaurátorským zásahem (proteklé lepidlo, zafixování prasklých skel lepicí
páskou), 3) vlivem okolního klimatu, 4) znečištění hmyzem a 5) mikrobiologickým napadení.
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Obr. 7: H4–73255 – barevná vrstva
znečištěna lepidlem z lepicí pásky, na
kterém ulpěla barva a nečistoty

Obr. 8: H4–73255 – proteklé lepidlo z
lepící pásky na lomu skla

Obr. 9: H4–94272 – poškození klihovou
lepenkou (a – barevná vrstva po
odlepení lepenky, b – lepenka s ulpělou
barevnou vrstvou, c – nepoškozená
barevná vrstva)

Obr. 10: H4–82093 – popraskaná a
odlupující se barva

Obr. 11: H4–82093 – proteklé lepidlo z
předchozího restaurátorského zásahu,
které ulpělo na barevné vrstvě

Obr. 12: H4–49115 – uvolňující barva
(pohledová strana)

Obr. 13: H4–89259
zpráškovatělá barva

Obr. 14: H4–49115 – otisk prstu

Obr. 15: H4–81054 – zdegradovaná
amalgámová vrstva

Obr. 16: H4–82093 – znečištění hmyzími
výkaly

Obr. 17: H4–82093 – klihová lepicí
páska, na které ulpěla většina barevné
vrstvy z podmalby

Obr. 18: H4–82093 – lepidlo na barevné
vrstvě pocházející z klihové lepící pásky

–

odlupující

3) SKLO
Na základě chemického složení a jeho kvality bývá sklo nejčastěji náchylné k mechanickému poškození ale i k chemickému.

Obr. 19: H4–49115 – neroztavený
kamének ve skle

Obr. 20: H4–49115 bublinky a
neroztavený kamének ve skle

ANALÝZY
IČ ADHEZIVA – vzorek byl odebrán z
podmalby č. H4–82093. Spektrum
analyzovaného vzorku se nejvíce
shodovalo se spektrem standardu
Koerapox 439.
MIKROBIOLOGICKÝ PRŮZKUM
Vzorky byly odebrány pomocí
stěrů z vnější strany desky
kryjící
podmalbu
(líc)
a
následně z malované strany
podmalby (rub).

Obr. 21: H4–49115 – poškrábané sklo

Obr. 22: H4–73255 – znečištěný okraj
skla vzdušnými polutanty

Obr. 23: H4–82093 – Poškozené sklo
nevhodnou manipulací

Obr. 24: H4–37289 – Plísní napadené
sklo

ZÁVĚR
• Na základě průzkumu podmaleb lze konstatovat, že se jednotlivá poškození
navzájem prolínají.
• Začínající degradace jedné části podmalby může ovlivnit celkový stav.
Obr. 25: Naměřené spektrum adheziva –
epoxid tvrzený amidoaminem

• Na stav podmaleb má největší vliv podmínky uložení a manipulace.
• Z výsledků mikrobiologického průzkumu vyplívá, že správné zarámování

Tab. 1: Výsledky odebraných stěrů
Č. vzorku

Počet živých
zárodků plísní

Identifikované druhy plísní

H4-73252 (rub)

0

-

H4-73252 (líc)

4

Penicillium sp., Acremonium strictum

H4-73253 (rub)

2

Cladosporium sp.

H4-73253 (líc)

10

Rhizopus , Aspergillus niger

H4-73255 (rub)

0

-

H4-73255 (líc)

1 (+ 2 kvasinky)

Rhizopus sp.

podmalby může zamezit mikrobiálnímu napadení barevné vrstvy.
• IČ analýza adheziva prokázala , že se jedná o epoxidové adhezivum, které
vlivem stárnutí zežloutlo (viz. Obr. 11).
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