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ÚVOD
Koncem roku 2017, otevírá Městské
muzeum v Jaroměři novou galerijní
expozici, a to v budově bývalého Wenkeova
obchodního domu - unikátní stavby,
realizované podle návrhu architekta Josefa
Gočára v letech 1910-1911, na jaroměřské
Husově ulici. Při této příležitosti se muzeum
rozhodlo pro velkorysé oživení vnitřních
prostor své budovy, obnovou původních

nábytkářskou firmou Antropius, kolem roku
1915 a muzeu bude zapůjčen ze sbírek
Moravské galerie v Brně. Vzhledem k
dlouhodobému uložení v depozitáři a
nezdokumentovaným zákrokům v
minulosti však bylo před vystavením
nezbytně nutné celý soubor restaurovat a
konzervovat.

interiérů prodejny, navržených autorem
jako gesamkunstwerk, dochovaných pouze
na fotografiích. Výtvarná díla umělců
spjatých s Jaroměří pak v dalších částech
expozice nově doplní jedinečný soubor
nábytku pracovny, jehož konzervátorskorestaurátorský zákrok je předmětem tohoto
příspěvku. Soubor byl vyroben podle
Gočárova návrhu, jaroměřskou

Obr. 2: Detail rozštěpení usně sedáku křesla.

Obr. 3: Detail poškození usně na područce křesla.

Obr. 4: Celkový pohled na poškození sedáku křesla.

Obr. 1: Část souboru po restaurování a konzervování.

STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM
Soubor tvoří čalouněný sedací nábytek,
sestávající ze tří klubových křesel a dvou
židlí v kombinaci s odkládacím stolkem,
psacím stolem a lustrem, v progresivním
kubistickém stylu. Čalounění je zhotoveno
z hnědě barvené/lakované usně. Na
povrchu jsou viditelné tahy štětce a patrná
nejednotná barva. Useň je zašpiněná,
odřená a poškrábaná, na některých místech
odchlipující se a natržená, lícová vrstva
popraskána až sedřená, ojediněle se
vyskytují plochá protržení/prodření až na

výplň. Celkově je useň velmi vysušená
(především sedací část) a křehká.
Povrchová úprava usně mohla být
provedena lakováním dvěma odstíny
podobné barvy, nebo byly některé části v
minulosti opravovány a původní useň byla
nahrazena usní novou. Na některých
kusech se nesymetricky objevuje barevné
lemování.
Ve švech a záhybech jsou patrné nánosy
starého tukovadla a na textilii, jež kryje
konstrukci čalounění, se vyskytují černé

skvrnky do velikosti 1 mm.
Dřevěné části konstrukce jsou zhotoveny z
měkké dřeviny, dýhovány dubovou dýhou
a mořeny tmavě hnědým, teplým odstínem.
Stejně jako u dalších předmětů souboru je
povrchová úprava provedena lesklým
lakem v tenké vrstvě, s vystupující texturou
dubové dýhy.
Na všech kusech nacházíme mechanická
poškození dýhy a povrchové úpravy na
hranách noh a přirozené stopy opotřebení
od běžného používání předmětů.

Křeslo 28 666

Křeslo 28 667

Křeslo 28 668

Židle 28 669

Židle 28 670

- useň na opěráku zkrabatělá
- levý opěrák znečištěný od potu
a mazu
- švy na zkosených předních
částech částečně rozpárané

- obě područky znečištěné
- na levé přední zkosené části
částečně rozpáraný šev
- na zadní pravé zkosené části
umaštěné čalounění
- výrazně poškozené dýhy a
povrchová úprava na nohách

- na sedáku skvrny (barva)
- okraje sedáku sedřené, chybí líc,
levý roh prodřený na skrz
- na levé přední, zkosené části
částečně rozpáraný šev
- na zadní pravé zkosené části mastné
čalounění
- mechanická poškození dýhy na
exponovaných hranách noh

- výrazná skvrna na zadní straně
opěradla
- skvrny na sedáku
- rohy sedáku sedřené (chybí líc)
- na levé přední zkosené části
částečně rozpáraný šev
- na zadní pravé zkosené části
čalounění zamaštěné
- mechanická poškození dýhy na
hranách noh

- sedací část a opěrky v hnědé barvě;
bočnice žlutohnědý odstín
- na vnějším levém boku polité
čalounění; původní barva odstraněna,
zůstala zde viditelná dlouhá skvrna
- tmavé skvrny, pravděpodobně od
barvy nebo od lepidla na sedáku

Obr. 7: Ukázka rozdílu v barevnosti použitých usní na vnější a vnitřní straně křesla.

Obr. 8: Detail skvrn a použitého lemování
na zadní zkosené části křesla.

Obr. 9: Detail podlepení rozštěpené usně na sedáku židle.

Obr. 5: Detail usazenin starého tukovadla ve švech čalounění.

Obr. 10: Celkový pohled na sedák židle po zákroku.

Obr. 6: Detail krycí látky
konstrukce čalounění.

Obr. 11: Detail poškození sedáku židle.

MATERIÁL ČALOUNĚNÍ
- čalouněné části zhotoveny z usně, spodní krycí látka: povoskovaná textilie. Určení
druhu usně nebylo vzhledem k předchozím úpravám povrchu (barvení, lakování) a
mechanickému opotřebení možné určit. U textikní části se pravděpodobně jedná o rostlinná
vlákna.
Obr. 14: Zkouška teploty smrštění - před smrštěním.

-

druh činění:

reakcí 1% FeCl3
reakce s 1% vanilínem v EtOH

STAV USNĚ
- měřeno kalibrovanou dotykovou elektrodou, na spodní, nepohledové straně (snížení
rizika vzniku skvrn)
- teplota smrštění Ts - vlákna provlhčena vodou a měřena pod mikroskopem s elektricky
vyhřívaným stolkem. Rychlost žahřívání 2 °C.
Obr. 15: Zkouška teploty smrštění - po smrštění.
Inv. číslo

Tabulka s hodnotami pH,
teplotami smrštění a
důkazem třísliva pro jednotlivé
předměty.

pH

[°C]

Reakce
s FeCl 3

Ts

U 28 666

3

45,5

+

U 28 667

3,2

43

+

U 28 668

3,1

39,5

+

U 28 669

~4

45

+

U 28 670

3,5

49,3

+

Obr. 16:Důkaz tříslovin - vlákna ve vodě.

MATERIÁL DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- korpus zhotoven dle makroskopických znaků ze smrkového dřeva, povrch zušlechtěn
dýhováním dubovou dýhou, barevnost upravena mořením, povrchová úprava provedena
lesklým lakem.

Obr. 17: Důkaz tříslovin - vlákna po reakce s FeCl3.

STAV KONSTRUKCE
konstrukce pevná, bez uvolněných spojů a bez známek napadení dřevokazným hmyzem
konstrukce čalounění přirozeně poškozená dlouhodobým užíváním.

Obr. 12 a 13: Celkový pohled na židli před (vlevo) a po (vpravo) konzervování a restaurování.

KONZERVACE ČALOUNĚNÍ
1) Odstranění zbytků starých tukovadel ze záhybů a švů, pomocí dřevěné špejle a
zubařských nástrojů.
2) Odstranění prachu a dalších nečistot Isopropylalkoholem ( z důvodu nízkého pH pokročilé kyselé hydrolýzy bylo voleno čištění alkoholem a nikoliv vodnou bází).
3) Přilepení natržených a odchlipujících se částí methylcelulózovým lepidlem.
4) Tukování směsí VÚK - směs zatírána pomocí tamponů a štětců, postup byl dle potřeby
na různých místech opakován 2 - 5 x.
5) Závěrečné rozleštění a odstranění přebytků tukovadla.
RESTAUROVÁNÍ DŘEVENÝCH ČÁSTÍ
1) Očištění povrchu měkkým štětcem a vysátím.
2) Doplnění chybějícího materiálu dubové dýhy, nebo tvrdým voskovým tmelem v barvě
povrchové úpravy.
3) Retuše drobných poškození povrchové úpravy pomocí akvarelových barev.
4) Fixace retuší šelakovým lakem.

