
Velkoplošné skenování obrazů – restaurátorský průzkum uměleckých děl

Moderní fyzikální metody nalézají stále rozsáhlejší uplatnění ve zkoumání historických artefaktů a
v restaurátorství. Při průzkumu plochých předmětů (malířská plátna) je vhodné velkoplošné
rentgenové skenování s velmi vysokým rozlišením. Pro zkoumání menších vzorků (např.
archeologických nálezů) je možné využít výpočetní tomografie, která poskytuje vizualizaci vnitřní
struktury zkoumaného vzorku na základě počítačového 3D modelu. Správnou volbou energie
fotonů je možné zobrazit kovové i biologické materiály, kombinací různých energií je možné i
zvýraznit zájmové struktury (tzv. Dual energy CT). Pokročilé zpracování obrazových dat umožňuje
sledovat změny po restaurátorském zásahu, a to jak kvalitativně (vizuálním porovnáním), tak
kvantitativně (výpočet změn v objemu, v porozitě…). Příspěvek prezentuje metody
radiografického průzkumu na příkladech nejrůznějších historických materiálů. Prezentované
výsledky byly dosaženy s využitím patentovaného zařízení TORATOM (Twinned ORthogonal
Adjustable TOMograph) v Centru Excelence Telč, které díky své modulární koncepci umožňuje
vývoj a realizaci různých radiografických metod nedestruktivního zobrazování [1].

V laboratoři rentgenové a tomografie CET bylo
skenováno několik obrazů v celé jejich ploše. Cílem
rentgenografie byl restaurátorský průzkum zkoumaných
děl a získání dat pro ověřování autorství zkoumaných
obrazů. Při porovnání obrazu ve viditelném světle a v
jeho radiografické reprezentaci můžeme přesně popsat
místa poškození malby, přemalby a stav plátna. Obrazy
jsou snímkovány po částech tak, aby se jednotlivé
snímky mírně překrývaly a ve výsledku pokryly celý
obraz. Během měření je obraz fixován do statického
rámu a skenování je zajištěno synchronními pohyby
rentgenky a detektoru. Systém dovoluje skenování
vzorku o rozměrech až 150 x 100 cm [2].

Obrázek zachycuje zleva fixaci obrazu v RTG sestavě, vzhled obrazu ve viditelném světle a jeho radiogram, dva detaily ilustrující kvalitu zobrazení. Plocha obrazu, jehož výřezy jsou uvedeny na obrázcích, byla zachycena
sérií 20 snímků (20 x 20 cm). Měření včetně všech souvisejících úkonů trvalo přibližně 3 hodiny. Během zpracování naměřených dat byly snímky sesazeny do jednoho celkového snímku o velikosti 7200 x 9000 pixelů s
rozlišením 100 µm. Obraz ze Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou byl poskytnut prostřednictvím Fakulty restaurování v Litomyšli.
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Tomografický průzkum technologie výroby
Pro možnost nedestruktivního 3D zobrazení vnitřní struktury byla tomograficky zkoumána např. možná technologie výroby skleněného korálku pocházejícího z 12. století. Z jeho povrchu se předpokládalo, že jádro
korálku ze skla zelené barvy bylo pokryto pláštěm z millefiori skla. Až tomografické šetření ukázalo, že skla byla nejprve vyskládána do plátů, které byly následně svinuty do tvaru korálku. Keltský železný opasek s
koncovým okem datovaný k polovině 3. století př.n.l. byl po tomografii virtuálně zbaven korozních produktů a odhalil kroucenou strukturu jednotlivých ok. Tomografie umožnila rovněž podrobný průzkum dýky ze starší
doby bronzové. Na obrázcích je patrná výzdoba čepele skrytá pod pochvou i způsob výzdoby a spojů na pochvě a mezi jílcem a čepelí.

Vizualizace unikátního millefiori korálku z 
Jiřské ulice na Pražském hradě ze sbírky 

Polabského muzea Poděbrady [3].

Fotografie (vlevo) a postupná vizualizace (vpravo) části keltského železného opasku. 
Součást železné keltské výzbroje v archeologické sbírce Národního muzea [4].

Fotografie (nahoře) a vizualizace (dole) bronzové dýky – jedna z památek únětické kultury ze sbírek Středočeského muzea 
v Roztokách u Prahy.
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Tomografický průzkum dřeva

U dřevěných předmětů pomáhá tomografie určit, zda jsou z jednoho kusu dřeva nebo spojované a
jak, zda a kde byly ošetřeny nebo obarveny, zda a v jakém místě došlo k případnému poškození
nebo restaurátorskému zásahu nebo nakolik je dřevo napadené dřevokazným hmyzem. Na
dřevěné soše Vanitas lze pozorovat jak kovové spojovací díly, tak i fragmenty povrchových vrstev
(polychromie). Jsou vidět významné restaurátorské zásahy: doplnění materiálu lýtka a levého
ramene. Jsou rozlišitelné dvě různé dřeviny (soška a kosiště). U reliéfu monogramisty I.P. z
poloviny 15. století (vpravo) bylo prokázáno, že byla deska reliéfu zhotovena z pěti sklížených kusů
dřeva (dříve nebylo identifikováno). Jsou vidět poruchy kolíků v napojení rámu a záklopu s reliéfem
[5]. Na tomografii varhanní ladicí zátky lze spatřit nejen závažnost poškození dřevokazným
hmyzem, ale odhalit i jeho přítomnost.

Vlevo: příklad vizualizace napadení objektu dřevokazným hmyzem prezentovaný na 

ladicí zátce varhanní píšťaly. Uprostřed: fotografie a vizualizace dřevěné sochy Vanitas, 

zobrazení restaurátorských zásahů, kovových spojů a polychromií. Vpravo: Fotografie 

a dva řezy dřevěným reliéfem Mistra I.P. dokládající způsob provedení řezby a jejího 

uchycení v rámu. Soška a reliéf byly zapůjčeny ze sbírek starého umění Národní galerie 

v Praze, Klášter sv. Anežky české.

Tomografie a odhalování písma

Zpracování 3D modelů získaných v průběhu tomografie napomáhá rovněž rozkrývat text
ukrytý uvnitř artefaktů z různých materiálů. Na obrázcích je prezentována možnost odstranění
původní obálky z klínopisných destiček (4000 – 2000 let př. n. l.). Jak je z obrázku patrné, písmo
je v takovém případě snadno rozluštitelné. U textů psaných duběnkovým inkoustem na ruční
papír poskytuje běžná tomografie obraz s viditelnou výraznou strukturou papíru. Pokud je
tomografie pořízena na dvou energiích RTG záření (tzv. dual energy CT - DECT), kombinací
získaných dat je možné zvýraznit písmo a strukturu papíru potlačit.

Výsledky tomografie 
papírového svitku s ručně 
psaným textem (Kristýna 
Bímanová a Veronika 
Maxová, Národní archiv 
ČR). Zleva fotografie části 
textu, vizualizace 
tomografie pořízené na 
urychlovacím napětí 40 kV 
a 120 kV a výsledek DECT. 

Výsledky tomografie 
klínopisné destičky 
opatřené původní obálkou 
(sbírka Bedřicha 
Hrozného, Ústav 
srovnávací jazykovědy, 
Karlova univerzita). Zleva 
vizualizace celého objektu, 
postupné odstranění 
obálky, vzhled klínopisné 
tabulky bez obálky. 


