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PRŮZKUM A RESTAUROVÁNÍ SKŘÍNĚ NA PARAMENTA

Martin Děckuláček ● Tomáš Dostál ● Kateřina Dostálová

Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě  

Martin Děckuláček, DiS., absolvoval Vyšší odbornou školu restaurá-
torskou v Brně v oboru restaurování nábytku. Od roku 2015 pracuje 
jako restaurátor Národního muzea v přírodě – Valašského muzea 
v přírodě, se specializací na restaurování nábytku. 
martin.deckulacek@nmvp.cz

Článek se zabývá průzkumem a restaurováním skříně na paramen- 
ta ze sbírek Valašského muzea v přírodě, umístěné v sakristii kostela 
sv. Anny v Dřevěném městečku. Jedná se o předmět sakrálního uži-
tého umění, konkrétně o rozměrnou dvoudílnou skříň, provedenou 
v barokním tvarosloví.  K restaurování bylo přistoupeno z důvodu 
rozsáhlého poškození, způsobeného dlouhodobým vystavením 
ve vysoké vlhkosti v objektu (kolem 70 % RV), používáním skříně při 
liturgických obřadech a neodbornými zásahy z minulosti. Cílem celé 
práce bylo zrestaurovat skříň do funkčního stavu, zamezit jejímu dal-
šímu poškozování a získat co možná nejvíce poznatků o restaurovaném 
předmětu. Při restaurování předmětu byl obohacující jak průzkum, 
tak i samotné restaurování. V průzkumu jsme se pokusili zařadit skříň 
do určitého časového období, například pomocí dendrochronolo-
gické analýzy. Ačkoliv se nepodařilo skříň datovat, dověděli jsme 
se o možnostech datování některých dřevin, které nemají vypraco-
vanou vlastní chronologii. Dalším cílem průzkumu bylo určení druhů 
povrchových úprav. FTIR analýza prokázala pouze olejovou barvu 
ve vnitřní části horního dílu skříně. U dalších dvou vzorků prokázala 
tato analýza pouze terpenickou pryskyřici. Díky analýze plynovou 
chromatografií byla identifikována povrchová úprava, lněným olejem 
s borovou pryskyřicí (smolou) – olejopryskyřičný lak. Analýza plyno-
vou chromatografií je pro analyzování povrchových úprav (například 
laků lihových, terpentýnových, olejopryskyřičných apod.) na nábytku 
velmi vhodnou a přesnou metodou. V části zabývající se restaurováním 
popisujeme jednotlivé kroky, které byly na předmětu provedeny, jako 
jsou například čištění, konstrukční opravy, konzervace a restaurování 
kování. Vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti oprav, byly do článku 
vybrány k popisu pouze složitější zásahy.
Klíčová slova: skříň na paramenta, restaurování, průzkumy a analýzy, 
olejopryskyřičné laky, plynová chromatografie s hmotnostní spektro-
metrií (GC/MS), tradiční zpracování materiálu, čištění povrchové úpravy 

INVESTIgATION AND RESTORATION Of A VESTMENT cAbINET
The article deals with the research and restoration of a cabinet for 
vestments from within the collections of the Wallachian Open Air 
Museum. The cabinet is located in the sacristy of the church of St. 
Anna in the Little Wooden Town. It is an object of sacred applied art, 
a large two-part cabinet made in baroque style. The restoration was 
carried out due to extensive damage caused by long-term exposure 

to high humidity in the building (around 70% RH), the use of the 
cabinet during liturgical ceremonies and unprofessional interventions 
in the past. The aim was to restore the cabinet to a functional state, 
prevent its further damage and gain as much knowledge as possible 
about the restored object. During the restoration of the object, both 
the research and the restoration itself were enriching. In the survey, 
we tried to classify the cabinet into a certain time period, e. g. using 
dendrochronological analysis. Although it was not possible to date 
the cabinet, we learned about the possibilities of dating woody plants 
that do not have their own chronology. Another goal of the survey was 
to determine the types of surface treatments. FTIR analysis showed 
only an oil paint on the inside of the upper part of the cabinet. For the 
other two samples, this analysis showed only terpenic resin. Thanks 
to the analysis by gas chromatography, the surface treatment with 
linseed oil with boron resin was identified, i. e. oleoresinous varnish. 
Analysis by gas chromatography is a very suitable and accurate 
method for analyzing surface treatments (e. g. alcohol varnishes, 
turpentine varnishes, oleoresinous varnishes, etc.) on furniture. In the 
section dealing with restoration, we describe the individual steps that 
were performed on the subject, such as cleaning, structural repairs, 
conservation and restoration of fittings. Due to the complexity and 
extent of repairs, only more complex interventions were selected for 
the article to describe. 
Keywords: vestment cabinet, restoration, investigation and analyses, 
oleoresinous varnish, Gas chromatography / Mass spectrometry, tra-
ditional processing of material, cleaning of the surface

Příležitost k restaurování skříně na paramenta se naskytla v letech 
2019–2020, kdy probíhala rekonstrukce kostela sv. Anny v areálu 
Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. Hlavním důvodem rekonstrukce kostela bylo odvlhčení 
kamenné podezdívky s dochovanými donátorskými nápisy, jakož 
i oprava celého objektu. Při této příležitosti bylo nutné celý kostel, 
včetně sakristie vyklidit. Skříň byla převezena na pracoviště Oddělení 
péče o sbírky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tento sbírkový kus nábytku 
umístěný v sakristii se používá během celého liturgického roku při 
bohoslužbách, proto bylo po dohodě s kurátorem sbírky nábytku 
a garantem areálu Dřevěné městečko přistoupeno k jeho restauro-
vání. Zároveň bylo nutné zamezit dalšímu poškozování předmětu 
nevhodným používáním.
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Obr. 1 Stav před restaurováním / Condition before restoration

POPIS PŘEDMĚTU 

Skříň na paramenta se skládá ze dvou částí, spodního a horního dílu. 
Oba korpusy jsou z pohledových stran překryty jasanovými řezanými 
deskami o tloušťce cca 1 cm, které jsou oboustranně ohoblovány 
a bodově přibity dřevěnými (pravděpodobně původními) nebo kovo-
vými hřebíky (pozdější opravy).
Spodní díl tvoří rozměrná zásuvková skříň, která je rozdělena dvěma 
svislými příčkami na tři části. Horizontální členění tvoří pojezdy pro 
zásuvky. Tyto pojezdy mají rámovou konstrukci a jsou ze zadní části 
vsunuty do svislých příček pomocí svlakových spojů. Po obou stranách 
jsou řady čtyř hlubších zásuvek. Čela zásuvek jsou překryta jasanovými 
řezanými dýhami o tloušťce cca 5 mm, které jsou z pohledové strany 
ohoblovány a přibity ke korpusu dřevěnými hřebíky. Plocha zásuvek 
je uprostřed oválná, mírně vpadlá s profilovaným okrajem, opatřená 
oválným kovovým madlem s tvarovaným štítkem. Štítky na zásuvkách 
jsou zhotoveny v barokním tvarosloví, zdobeny tepáním, rytím a jsou 
pocínovány. Střed skříně od horní desky směrem dolů sestává z šesti 
mělkých zásuvek se soustruženými úchytkami a pod nimi jsou opět 
dvě hluboké zásuvky, stejné konstrukce jako ty postranní. Zásuvky jsou 
spojeny v rozích na otevřený rybinový ozub (cinky), dna jsou ze spodní 
části přibita hřebíky (dřevěnými – původní, kovovými – nepůvodní). 
Záda jsou zhotovena z desek, přibitých kovovými hřebíky. 
Horní díl celku tvoří pětidvéřová skříň usazená na pěti nožkách 
soustružených do tvaru kuželky z jasanového dřeva. Vnitřní členění 
u tohoto dílu tvoří čtyři svislé příčky, do nichž jsou ze zadní části vsunuty 
police také pomocí svlakových spojů. V prostoru pod spodními poli-
cemi se nachází zásuvky. Horní hranu z čela lemuje masivní profilovaná 
lišta opět z jasanu. Dvířka jsou zhotovena z desek (jasan), které jsou 
po obvodu lemovány jasanovými řezanými dýhami o tloušťce 0,5 cm 
(slangově švartnami, dále jen švartnami) přibitými dřevěnými hřebíky. 
Tyto švartny vytváří dojem rámové konstrukce dvířek. Kresba dřeviny 
na segmentových vlysech v horní části dvířek je orientována horizon-
tálně a vertikálně v pravidelném střídání. Záda jsou ke korpusu skříně při-
bita kovovými hřebíky. Dvířka jsou připevněny dvojicí kovových barokně 
tvarovaných závěsů, které jsou stylizovány do tvaru akantových listů. 
Kování je zdobeno tepáním, rytím a pocínováním. Celkové rozměry 
skříně jsou: šířka – 270 cm, výška – 200 cm, hloubka – 75 cm (Obr. 1).

HISTORIE PŘEDMĚTU

Skříň na paramenta pochází z městyse Hustopeče nad Bečvou. Valašské 
muzeum v přírodě ji v roce 1991 zakoupilo do svých sbírek za 10 000 Kč 
od místního farního úřadu, který v  té době zastupoval duchovní 
správce páter J. Vdoleček. Do sbírkového fondu muzea byla zapsána 
pod inventárním číslem 50531. 
Ve Státním okresním archivu v Přerově je ve fondu Farního úřadu 
Hustopeče nad Bečvou uložen spis inventáře kostela, obsahující zmínku 
o skříni na roucha a archiválie. Záznam je pouze položkou ve výčtu 
ostatního vybavení kostela a pochází z roku 1896.1 Pravděpodobně se 
jedná o námi restaurovanou skříň. Tato informace nám však bohužel 
nepomohla k  historickému zařazení předmětu. Ani pomocí den-
drochronologické analýzy se bohužel nepodařilo předmět datovat. 
Na první pohled jsou zřejmé rozdíly mezi horním a spodním dílem 
skříně. Horní díl je proveden v barokním tvarosloví, opakují se zde kon-
vexní a konkávní tvary, a to jak na fasádě skříně, tak i na zdobných pro-
filových lištách. Jak fasáda skříně, tak dvířka jsou provedena technikou, 
kdy jsou tenké desky a švartny připevněny k podkladu nebo konstrukci 
skříně pomocí dřevěných hřebíků. Tyto hřebíky připevňují jasanové 
desky ke korpusu a jsou záměrně viditelné. Tato technika odpovídá 
staršímu (pravděpodobně baroknímu) provedení. K opracování byly 
použity tradiční truhlářské nástroje. Na zádech jsou patrné výrazné 
stopy po opracování hoblíkem uběrákem, zpracování materiálu 
je poměrně hrubé. Z vnitřní části je skříň opracována také hoblíkem 
uběrákem, avšak ne s tak hlubokým profilem jako na zadní části zad. 
Provedení rybin u zásuvek je subtilnější (užší). Všechny tyto indicie nás 
vedly k tomu, že horní díl skříně je pravděpodobně barokní.
Spodní díl skříně je oproti hornímu dílu bez konvexních a konkávních 
křivek. Korpus je zhotoven ze slabšího materiálu o tloušťce cca 2,5 cm. 
Jeho opracování už není tak hrubé a je zřejmé použití jemnějších 
hoblíků (pravděpodobně klopkař). Výše popisovaná technika, 
připevnění desek pomocí dřevěných hřebíků se opakuje i u spod-
ního dílu skříně. Usuzujeme, že techniku přibíjení pomocí dřevěných 
hřebíků truhlář pravděpodobně zopakoval podle horního kusu, aby 
oba díly sladil do jednoho celku. Podle těchto znaků předpokládáme, 
že tento díl pochází pravděpodobně z 19. století. Tato tvrzení by však 
mohla být předmětem další diskuze. 



RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKYFKR 2021 5

Obr. 3 Detail protokolu o provedení materiálové FTIR analýzy potvrzující olejové pojivo užitých barevných pigmentů [KOPECKÁ, protokol 5/19/7-11]
 Detail of the protocol on the performance of material FTIR analysis confirming the oil binder of the used color pigments

Obr. 2 Fotografie části skříně v UV světle / Photograph of a part 
 of the cabinet in UV light 

PRŮZKUM

Vizuální průzkum
Při vizuálním průzkumu byly odlišeny původní části předmětu 
od nepůvodních prvků. Po ohledání předmětu se nám potvrdilo, 
že oba díly mají stejnou konstrukci (viz popis předmětu). To znamená, 
že korpusy obou dílů jsou vyrobeny z jehličnatého dřeva, kromě boků, 
které jsou z jasanu, v rozích spojeny na otevřený rybinový ozub (cinky). 
Záda horního i spodního dílu byla přibita pomocí kovových hřebíků, 
po demontáži zad bylo zjištěno původní uchycení pomocí dřevěných 
hřebíků. Vizuálně jsou na předmětu patrné celkem čtyři druhy povrcho-
vých úprav. Největší část tvoří vrstva transparentního laku, na některých 
místech je tento lak poškozen krakelováním. Na čelech několika zásuvek 
je transparentní lak s přídavkem hnědého pigmentu. Na čelech zásuvek, 
konkrétně v oválné středové části se nachází barevná vrstva prove-
dená technikou fládrování. Vnitřní stěny a police horního dílu skříně 
jsou natřeny barvou v bleděmodrém odstínu. Kování na horním dílu 
se skládá ze dvou částí, a to z železných nosných závěsů, které jsou 
překryty zdobným kováním. Obě části kování jsou společně spojeny nýty. 
Zdobné kování je stylizováno do tvaru rostlinných motivů (akantové 
listy), vychází z pozdně barokního vzoru a je zdobeno rytím, tepáním 
a povrch je pocínován. Nosné kování je ke korpusu skříně připevněno 
pomocí nýtů, zdobně přibito hřebíčky. Klíčové dírky kryjí nepůvodní 
štítky z 19. století (průmyslové výroby). U spodního dílu se kování nachází 
na čelech zásuvek, skládá se ze štítku a madla a je zdobeno stejnou tech-
nikou jako na horním díle skříně (rytí, tepání, pocínování). Po vizuálním 
průzkumu bylo patrné, že předmět byl v minulosti několikrát opravován.

Průzkum v UV světle
Průzkum byl proveden v  UV světle o vlnové délce 315–400 nm. 
Prokázal šedozelenou a místy i oranžovou luminiscenci. Pod demon-
tovanými lištami byla dále patrná bílá luminiscence. Stopy těchto povr-
chových úprav nás vedly k vytipování míst vhodných k odběru vzorků 
pro analýzy FTIR spektrometrie a plynovou chromatografii. Průzkum 
nám také ukázal místa po předchozích opravách (Obr. 2).

Dendrochronologický průzkum
Pro dendrochronologický průzkum bylo na předmětu vytipováno 
místo s dostatečným počtem letokruhů (minimálně 40 letokruhů). 
Tímto místem byla demontovaná jedlová police (hrana svlaku). Toto 
místo bylo následně šetrně očištěno destilovanou vodou, vyfoceno 
s měřítkem (fotografie příčného řezu) a zasláno na dendrochrono-
logickou analýzu na Mendelovu univerzitu v Brně. Jedná se o metodu 
OSM, při které nedochází k invazivnímu zásahu do předmětu [Kyncl, 
2017; Kyncl, 2019]. U vzorku byly změřeny letokruhové sekvence v pro-
gramu WinDendro, které byly vzájemně porovnány v programu PAST4. 

Z  dobře synchronizovaných letokruhových křivek byly vytvořeny 
průměrné letokruhové křivky za každý kus vzorku. Žádnou z leto- 
kruhových křivek nebylo možné spolehlivě datovat podle dostupných 
standardních chronologií.2

ANALÝZA POVRcHOVÝcH ÚPRAV

fTIR spektrometrie 
Po vytipování lokalit odběru v UV světle, jsme odebrali celkem tři vzorky 
z vnitřní části zad (místo poškozené dřevokazným hmyzem určené pro 
výsaz), místa pod demontovaným zdobným štítkem dvířek a z rubové 
strany demontované lišty. Následně jsme vzorky zaslali do Národního 
technického muzea v  Praze, kde byly analyzovány spektrometrem 
značky Nicolet IZ10. U dvou vzorků odpovídaly píky spektrogramu blíže 
nespecifikované terpenické pryskyřici. U vnitřní světle modré barvy 
spektrometrie prokázala barvu pojenou olejem s obsahem pigmentu 
zinkové běloby (ZnO) či běloby lithopon (ZnS + BaSO4).

3 Modrý pig-
ment ve zprávě nebyl blíže specifikován. FTIR analýza určila pouze ter-
penickou pryskyřici, což však není dostatečné pro analýzu povrchové 
úpravy (Obr. 3). Po konzultaci s pracovnicí Národního technického muzea 
byla doporučena analýza plynovou chromatografií. 



RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKYFKR 2021 6

Obr. 4a–d Fotografie míst odběru vzorků pro plynovou chromatografii / Photographs of sampling points for gas chromatography

Obr. 5 Výsledky rozboru povrchové úpravy plynovou chromatografií [PITTHARD, protokol Kunsthistorisches Museum, Vienna]    
 Results of analysis of surface treatment by gas chromatography
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Plynová chromatografie
Na plynovou chromatografii pro analýzu laků nám byla doporučena 
laboratoř Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Tři námi zaslané vzorky 
povrchové úpravy (Obr. 4a–d) byly analyzovány na přítomnost 
lipidových pryskyřičných a voskových pojiv technikou plynové 
chromatografie  – hmotnostní spektrometrie4 [Kopp, Pitthard, 2015]. 
Všechny tři vzorky jsou složeny z lněného oleje a borovicové pryskyřice. 
Lněný olej byl identifikován podle poměru mastných kyselin, zatímco 
borová pryskyřice (kalafuna), byla identifikována podle přítomnosti 
diterpenů (Obr. 5). Tyto materiály, lněný olej a tzv. kalafuna, poukazují 
na typický a velmi rozšířený typ povrchové úpravy v historii.5, 6, 7

Mikroskopické určení dřevin
Na předmětu jsme identifikovali tři druhy dřevin. Makroskopicky bylo 
možné podle typických znaků určit jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Kor-
pus je vyrobený z jehličnatého dřeva, pod mikroskopem se potvrdilo, 

že jde o jedli bělokorou (Abies alba). Dřevo jedle se vyznačuje absencí 
pryskyřičných kanálků, jednořadými dřeňovými paprsky a ostrým 
přechodem mezi jarním a letním dřevem. (Obr. 6a–b)
Dřevina, ze které jsou vyrobeny výsazy (sekundární doplňky) den 
horního a spodního dílu skříně, jsme určili pod mikroskopem jako 
lípu srdčitou (Tilia cordata). Na příčném řezu jsou dobře viditelné 
jarní cévy, uspořádané do radiálních řad, a rozšířené dřeňové paprsky 
na hranicích letokruhů. Na tangenciálním řezu jsme mohli pozorovat 
1–5řadé dřeňové paprsky a spirální ztluštěniny. Na radiálním řezu jsou 
patrné heterogenní dřeňové paprsky a spirální ztluštěniny.

Kování
Na základě XRF analýzy jednotlivých částí kování přenosným spek- 
trometrem bylo zjištěno, že některé části byly pocínované.8 Kování 
horního dílu bylo pocínované z obou stran, na reverzní straně byla 
vrstva tenčí než na averzu (Obr. 7).

Obr. 6a Mikrosnímek jedle bělokoré příčný řez, 40násobné zvětšení
 Micrograph of silver fir, cross section, 40x magnification 

Obr. 6b Mikrosnímek jedle bělokoré, tangenciální řez, 40násobné 
 zvětšení /  Micrograph of silver fir, tangential section, 
 40x magnification 

Obr. 7 Kování – místa odběrů vzorků pro XRF analýzu / Fittings - 
 sampling points for XRF analysis 

Restaurátorský záměr
Předmět byl a bude nadále používán při liturgických obřadech během 
celého roku, proto bude uveden do funkčního stavu. Záměrem je zacho-
vat maximální množství původního materiálu. Na předmětu se nachází 
velké množství předchozích zásahů. Rozhodli jsme se, že zásahy, které 
narušovaly konstrukci předmětu, budou odstraněny a nově doplněny. 
Skříň byla v expozici podložena pouze hranoly, což nadměrně zatěžuje 
konstrukci spodního dílu. Proto bude zhotoven podstavec, který roznese 
váhu skříně a zamezí dalšímu poškozování. Analýza plynovou chromato-
grafií prokázala na předmětu pravděpodobně původní olejopryskyřičný 
lak. Protože se lak nachází v poměrně dobré kondici, bude přistoupeno 
pouze k jeho čištění. Vnitřní nátěr, kde se prokázalo, že jde o olejovou 
barvu, bude vyčištěn a fixován.

RESTAUROVÁNÍ

Stav před restaurováním
Předmět byl v sakristii dlouhodobě vystaven vysoké vlhkosti (kolem 
70 % RV) a dříve silně napaden dřevokazným hmyzem. Poškození 
předmětu se také odvíjelo od nešetrného používání kněžími při litur-
gických obřadech. Z důvodu špatného zavírání dvířek, byla poškozena 
jak samotná dvířka, tak i jejich kování (Obr. 11a). Uvnitř horního dílu, 
na policích, kam se ukládá liturgické nádobí, zcela chyběly podložky, 
které by zabraňovaly poškozování olejové barvy na jejich povr-
chu. Pouze na prostřední polici byl nalepen filc z dřívějších oprav. 
Na horním dílu bylo v minulosti provedeno velké množství neod-
borných zásahů. Jednalo se například o přibití zad a švarten kovovými 
hřebíky nebo špatné upevnění nohou. Spodní díl byl výrazně poškozen 
na pravém boku, kde se opět nacházel neodborný zásah z předchozí 
opravy. Tenká jasanová deska byla nahrazena dubovou deskou 
přibitou kovovými hřebíky. Profilová lišta nacházející se nad touto 
deskou, byla silně poškozena dřevokazným hmyzem (Obr. 13a). Vlivem 

používání předmětu byly také opotřebovány pojezdy a dna zásuvek 
spodního dílu. Celý předmět po dlouhá léta stál v sakristii pouze 
na dvou hranolech. Většina kování byla při předchozích zásazích 
přetřena stříbrnou barvou neznámého složení.

Demontáž
U horního dílu bylo nutné nejdřív demontovat záda, která byla přibita 
kovovými hřebíky. Demontáž jsme prováděli pomocí širokých dřevěných 
klínů vyrobených z měkké dřeviny, aby nedocházelo k praskání a otlakům 
na demontovaných deskách. Poté bylo možné přistoupit k demontáži 
dvířek. Dvířka byla ke korpusu uchycena kovovými nýty. Pomocí vzducho- 
vé mikrobrusky bylo odstraněno roznýtování a poté byla dvířka sej-
muta. Také byly demontovány klíčové štítky a zámky ze dvířek. Všechny 
uvolněné části na horním díle, jako nohy a lišty, byly také demontovány 
a označeny tak, aby bylo možné jejich následné sestavení. 
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Čištění
Všechny části předmětu bez povrchových úprav byly čištěny roztokem 
demineralizované vody s přídavkem žlučového mýdla a malého množství 
čpavkové vody. Poměr tohoto roztoku je následující: na 1 000 ml demin-
eralizované vody přidáme 10 ml 25% roztoku amoniaku. Zásuvky u spod-
ního dílu skříně byly znečištěny vrstvou prachu a vosku, pravděpodobně 
parafinového (znečištění od ukládaných svíček). Nejdříve jsme provedli 
zkoušky rozpustnosti pomocí technického benzínu, acetonu, lihu, 
xylenu a terpentýnu, avšak žádné z uvedených rozpouštědel na tyto 
vrstvy nečistot nereagovaly (je možné, že tyto nečistoty mohly být 
při předchozích opravách přelakovány). Bylo proto nutné přistoupit 
k mechanickému čištění pomocí truhlářské škrabky (cidliny). U tohoto 
kroku bylo však nezbytně nutné postupovat velmi opatrně a s citem 
umět ovládat cidlinu tak, aby byly sejmuty pouze nečistoty bez zásahu 
do dřevní hmoty (Obr. 8).

Horní díl
Po demontáži zad se ukázal další rozsáhlejší zásah z předchozích oprav. 
U pravé části skříně (při pohledu zezadu), je patrné doplnění téměř 
jedné třetiny zadní části skříně. Tento zásah jsme se rozhodli ponechat, 
protože nenarušoval konstrukční stabilitu skříně a nepůsobil rušivě. 
Uvedený zásah je do budoucna dobře rozpoznatelný podle přerušení 
svlakových drážek a rozdílného opracování materiálu oproti originálu 
(Obr. 9).
Nejvíce poškozenou částí byl pravý bok skříně. Na něm byly různé 
druhy poškození jako například prasklina boku z jasanového masivu, 
rozklížená konstrukce, špatné upevnění nohy nebo chybějící ozuby. 
Nejdříve byla z boku sejmuta jasanová švartna. Následně se ukázalo, 
že konstrukce korpusu je v horní části boku rozklížena (ozuby) a v dolní 
části chybí některé části ozubů. Ozuby byly doplněny a konstrukce 
sklížena pomocí klihu (směs kostního a kožního klihu v poměru 1 : 1). 
Prasklina v jasanovém masivu byla taktéž lepena klihem a zajištěna 
motýlovým spojem čili mašlí. Po těchto krocích byla na původní místo 
navrácena jasanová švartna, přibitá dřevěnými hřebíčky (Obr. 10a–d).

Obr. 8 Průběh čištění dna zásuvky od vrstev špíny a vosku za pomoci 
 truhlářské škrabky (cidliny) / The process of cleaning the bottom 
 of the drawer from layers of dirt and wax with the help of 
 a carpenter's scraper

Obr. 9 Zvýraznění části horního dílu skříně doplňované při minulých  
 opravách;  č. 1 původní část, č. 2 nepůvodní část  / Highlighting 
 of the part of the upper body of the cabinet which was supple-
 mented during previous repairs, No. 1 original part, No. 2 non-
 -original part 

Obr. 10a–d  Restaurování boku skříně (horní díl) konstrukční opravy, retuše  / Restoration of the side of the cabinet (upper part), structural repairs, retouching
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Podélná prasklina na dvířkách byla zpevněna pomocí vložených 
dřevěných kolíčků a lepena rybím klihem, aby nebyla poškozena 
povrchová úprava (Obr. 11 a–c).

Obr. 11a–c Konstrukční oprava dveří horního dílu skříně / Structural repair of the door of the upper part of the cabinet 

Obr. 12a–b Výsaz horní profilové lišty, prodloužení zkrácených lišt / extension of shortened mouldings by supplement

Obě profilové lišty na pravém boku byly při předchozím zásahu zkrá-
ceny tak, že nenavazovaly na roh skříně. Proto jsme zhotovili výsazy, 
které je prodloužily a navázaly na sebe i roh skříně (Obr. 12 a–b).

Spodní díl
Spodní část pravého boku byla při přechozím zásahu neodborně 
opravena. Doplněk byl z jiného nepůvodního materiálu (dub), navíc 
strojně opracován a nerespektoval zákonitosti původní konstrukce. 
Proto byl nahrazen výsazem z jasanu, zhotoveným původní technologií 
tak, aby byla dodržena prvotní skladba materiálu. Ručně hoblovaná 
profilová lišta a výsazy byly připevněny pomocí ručně zhotovených 
dřevěných hřebíků (kolíčků) (Obr. 13 a–c).

Mělké zásuvky
Konstrukce zásuvek musely být demontovány, protože byly uvolněné 
ve spojích. Konstrukci jsme lepili klihem (poměr viz výše) a chybějící 
části den jsme vysadili novým materiálem odpovídající originálu. 

Čela zásuvek 
U čel zásuvek jsme zvolili dvojí přístup. U těch, kde nebyly švartny 
uvolněné, jsme výsazy z předchozích zásahů ponechali. U poškozených 
a uvolněných čel muselo dojít k sejmutí a následné opravě švarten. Při 
restaurování byly výsazy nahrazeny materiálem odpovídající originálu.   
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Výroba nového soklu
Před opravou kostela a stěhováním stála skříň dlouhodobě pouze 
na hranolech. Vzhledem k nedochovanému originálu jsme se v průběhu 
restaurování rozhodli hranoly nahradit replikou soklu. Vodítkem nám 
byly stopy na spodní hraně dolního dílu, které napovídaly tomu, 
že spodní díl byl pravděpodobně vsazen do soklu. Proto jsme se rozhodli 
sokl doplnit (Obr. 14). Replika byla vyrobena strojně, kromě přední 
pohledové strany, která byla opracována ručně tradiční technologií. 
Nejdříve jsme materiál ručně ohoblovali a k následnému broušení použili 
sklo a sušenou přesličku rolní. Sokl byl barevně sjednocen s originálem 
vodovým mořidlem, které jsme fixovali pomocí šelakové politury. 
Po vytvrzení byla politura zmatněna ocelovou vatou Liberon 000. 

Čištění a fixace původních povrchových úprav
Pro čištění povrchové úpravy (olejopryskyřičného laku) jsme se rozhodli 
použít francouzský přípravek Super Nikco Polish.9 Jeho použití je jednodu-
ché, avšak při práci je nutné dodržovat určitá pravidla. Na hadřík (textilní 
tampón) se nalije malé množství přípravku, které poté v tenké vrstvě 
nanášíme na povrchovou úpravu a rovnou čistíme (krouživými pohyby). 
Během čištění tento přípravek zároveň povrchovou úpravu leští (Obr. 15). 
Je však nutné dbát na to, abychom se na čištěných místech příliš dlouho 
nezdržovali. U pórovitých dřevin, k nimž patří například dub, jilm nebo 
jasan dáváme pozor, aby nedocházelo k zanesení pórů (přípravek obsa-
huje jemné abrazivo – hlinku). Když přípravek používáme, není patrné toto 
zanesení, avšak jakmile přípravek na povrchu zaschne, mohou se objevit 
bílá místa v pórech, ve kterých ulpěla výše zmiňovaná hlinka.
Na čelech zásuvek byla viditelná transparentní znečištěná laková vrstva, 
přes kterou již nebyla dobře patrná textura fládrování. Po zkouškách roz-
pustnosti jsme se rozhodli tuto lakovou vrstvu odstranit pomocí xylenu 
(Obr. 16). Pro fixaci fládrování jsme zvolili damarový lak, vzhledem k jeho 
dobré reverzibilitě a také průhlednosti. Při zkoušce rozpustnosti fládrované 
vrstvy byl vyzkoušen terpentýn, který nenarušoval tuto vrstvu. Proto byl 
zvolen k fixaci damarový lak. V budoucnu se nabízí možnost tento lak 
snadno odstranit terpentýnem, který nebude narušovat fládrovanou 
vrstvu polychromie.  Damaru jsme rozpustili v terpentýnu (bez obsahu 
pryskyřičných látek) v poměru 1 : 3 až 1 : 4. Přesné poměry neuvádíme 
z toho důvodu, že je vždy potřeba přizpůsobit a upravit poměr damarové 
pryskyřice a terpentýnu vzhledem ke konkrétní fixované ploše.

Obr. 13a–c  Konstrukční oprava pravého boku spodního dílu a retuše
 Structural repair of the right side of the lower part and retouching 

Obr. 14 Spodní díl skříně – stopy na spodní hraně předmětu napovídají 
 tomu, že byl předmět pravděpodobně vsazen do soklu / Lower 
 part of the cabinet – traces on the lower edge of the object which 
 indicate that the object had probably been inserted into a plinth

Obr. 15 Čištění původní povrchové úpravy horní desky spodního dílu 
 skříně / Cleaning the original finish of the top board of the lower 
 part of the cabinet
 

Obr. 16 Kování po vyčištění od stříbrné barvy a průběh odstraňování 
 lakové vrstvy z fládru / Fittings after removing silver paint and
 the process of removing the lacquer layer away from the 
 natural wooden structure
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Čistění vnitřní olejové barvy světle modrého odstínu probíhalo 
tak, že byla opět provedena zkouška rozpustnosti. Použili jsme šest 
rozpouštědel, a to demineralizovanou vodu, dále mýdlovou vodu 
samotnou a s přídavkem čpavkové vody, technický benzín, terpentýn 
bez obsahu pryskyřičných látek a xylen. Po zkoušce rozpouštědel nám 
nejlépe vyšla třetí varianta tedy mýdlová voda s malým přídavkem 
čpavkové vody (poměr viz výše, v kapitole zabývající se čištěním). 
Při tomto zásahu je potřeba pracovat opatrně, na čištěných místech 
se dlouho nezdržovat a vyčištěné plochy ihned vysoušet pomocí textil-
ních tampónů. Pokud postupujeme správně, je čištění velmi efektivní 
jak časově, tak i z hlediska kvality. Výhodou je, že čpavek z předmětu 
zcela vyprchá a jeho zbytky nezůstávají v prohlubních (například 
chodbičky po červotoči) (Obr. 17). Vnitřní světlemodrou olejovou barvu 
jsme fixovali taktéž damarovým lakem (poměr viz výše).

Retuše
Retuše byly provedeny vodovými mořidly značky Chevas v odstínu 
odpovídajícím originálu a byly fixovány šelakovou politurou. Pro šelak 
jsme se rozhodli nejen z důvodu, abychom oddělili doplněné prvky 
od originálních částí, ale také proto, že šelak je snadno reverzibilní. 
Odlišení originálních povrchů od sekundárních je dobře patrné v UV 
světle. Při případném dalším restaurování budou odborníci schopni 
tyto části od sebe lépe odlišit a šetrně odstranit šelakovou vrstvu bez 
toho, aby zasahovali do olejopryskyřičného laku. Sekundární doplňky 
(výsazy) u horního dílu z vnitřní strany zad, kde byla použita původní 
olejová barva, byly retušovány námi namíchanou olejovou barvou 
odpovídající odstínu originálu [Slánský, 1953].

Restaurování kování
Kování bylo mechanicky očištěno pomocí tryskání balotinou 
 za nejnižšího možného tlaku, lokálně buďto přímo na dvířkách, nebo 
v demontovaném stavu. Kování s nepůvodní povrchovou úpravou – 
stříbrnou barvou, bylo očištěno xylenem. Pod vrstvou stříbrné barvy 
se objevila lokální koroze. Kovové části bez povrchové úpravy 
pocínování byly lokálně tryskány balotinou co nejnižším tlakem 
a pasivovány roztokem taninu a znovu lokálně tryskány. Všechny části 
byly zalakovány 10% Paraloidem B-72 a ošetřeny mikrokrystalickým 
voskem Revax. 

Obr. 17 Čištění olejové barvy / Cleaning of oil paint

Obr. 18a–b Nahrazení nepůvodních závěsů kopiemi z Vinalkydu / Replacement of unoriginal hinges with replicas made of Vinalkyd

Nepůvodní kování u pravých dvířek (při pohledu zepředu), bylo nahrazeno 
kopií (Obr. 18 a–b). U kováře byly vyrobeny nosné železné panty. Zdobné 
kování bylo vyrobeno z Vinalkydu UP 223 s přídavkem hliníkového prášku 
odlitého do lukoprenové formy. Odlitky byly patinovány mikrokrystal-
ickým voskem Revax s černým pigmentem. K výrobě odlitků z Vinilalkydu 
bylo přistoupeno z finančních důvodů (Obr. 18b).
Chybějící klíčový štítek z 19. století byl nahrazen kopií, vyrobenou 
z měděného plechu, který byl pocínován a do něj vyražen potřebný 
vzor. Klíče a zámky byly v dobrém stavu a konzervovány stejným postu-
pem, který je popsán výše.
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Montáž
U horního dílu skříně jsme nejprve osadili dvířka. Rozhodli jsme se 
pro nové (jinou technologii) uchycení dvířek, než tomu bylo před 
demontáží (viz výše). Původní nýty jsme nahradili šrouby s rozklep-
anou hlavičkou tak, aby napodobovaly nýty z  pohledové strany. 
Z vnitřní strany je šroub zajištěný podložkou a maticí. Rozhodli jsme 
se tak ze dvou důvodů. Za prvé kvůli budoucí jednoduché demontáži. 
Za druhé proto, že tenké desky, byly silně poškozeny dřevokazným 

hmyzem. I když jsou tyto desky po konstrukčních opravách zpevněny 
novým materiálem, pravděpodobně by nevydržely rozklepávání nýtů 
a mohlo by dojít k dalšímu poškození materiálu. Zdobné pocínované 
kování bylo přibito pomocí hřebíčků. Při vizuálním průzkumu bylo 
patrné, že u horního dílu jsou desky zad původní (odřezané dřevěné 
hřebíky). Proto jsme se rozhodli, že kovové hřebíky z předchozích oprav 
opět nahradíme původní technologií dřevěných hřebíků vyrobených 
z jasanu (Obr. 19). 

Obr. 19 Stav skříně na paramenta po restaurování / Condition of the vestment cabinet after restoration

Obr. 20a–b Preventivní ochrana vnitřní části skříně s původní olejovou barvou před dalším poškozením pomocí vložené lepenky / Preservation of the inner 
part of the vestment cabinet, covered with oil paint, in order to prevent futher damage
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PODMÍNKY DLOUHODObÉ PÉČE A POUŽITÍ PŘEDMĚTU

Před restaurováním nebyly police uvnitř horního dílu nijak chráněny 
před různými druhy poškození. Proto jsme se rozhodli dovnitř umístit 
odkyselenou lepenku od firmy Ceiba, která byla retušována pomocí 
olejových barev v odstínu originálu. Ochrannou vrstvu také tvoří fixa- 
ce olejové barvy damarovým lakem (Obr. 20 a–b). Na nohy horního 
dílu, které stojí na desce skříně je přilepen filc, aby nedocházelo 
k poškozování původní povrchové úpravy. Všechny části předmětu bez 
povrchové úpravy byly preventivně ošetřeny přípravkem Lignofix OH. 
Nový sokl zabraňuje dalšímu poškozování předmětu, navíc je vyroben 
tak, aby docházelo k přirozené cirkulaci vzduchu pod a za předmětem. 
Po restaurování byl předmět navrácen zpět do expozice sakris-
tie. Průvodci muzea a další pracovníci byli proškoleni, jak nejlépe 
se skříní manipulovat, aby nedocházelo k jejímu poškozování, jako 
v předchozím období. Stav předmětu je i nadále v expozici kontro-
lován, zda nedochází k materiálovým změnám či jiné degradaci. 

ZÁVĚR

Restaurování odhalilo řadu nových informací. Předmět prošel v minu-
losti pravděpodobně několika opravami. Výsledky průzkumu prokázaly 
použití povrchových úprav olejopryskyřičným lakem (pravděpodobně 
původní) a olejovou barvou (sekundární nátěr). Pro analýzu 
přesného složení povrchových úprav (laků lihových, terpenických, 
olejopryskyřičných atd.) je vhodné použít metodu plynové chromato-
grafie s hmotnostní spektrometrií. Analýza XRF potvrdila u zdobného 
kování pocínování. Při restaurování se podařilo zachovat maximální 
množství původního materiálu. Restaurátorský zásah zamezí dalšímu 
poškození a prodlouží tak životnost používaného předmětu.
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 kých malířských receptářích [Losos, 2013].
6 Olejopryskyřičné laky byly běžné laky na mobiliáři v době baroka.
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 pryskyřic má kalafuna nejhorší vlastnosti. Charakter výsledného  
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7 Dr. Václav Pitthard, Kunsthistorische Museum Wien, protokol 
 z analýzy plynovou chromatografií potvrzující olejopryskyřičný lak  
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 pH 6–7

LITERATURA

•	 KYNCL, J. Letokruhy jako kalendář i záznamník, zajímavosti z den- 
 drochronologie. Praha 2017, ISBN 978-80-271-0198-6, s. 23–26.
•	 KYNCL, J. Dendrochronologie, návrh k použití. NPÚ územní odborné  
 pracoviště v Ostravě, 2019, ISBN 9789-80-88240-12-9. s.12–18.
•	 KOPP, P. – PITTHARD, V. – STANEK, S. – GRIESSER, M. Transparante  
 Oberflächenauf Holz, Beiträgezur Fachtagung, Würzburg 2015,  
 ISBN 978-3-930015-00-9 (Gesamtband – PDF), s. 39–58.
•	 LOSOS, L. Historický nábytek, konstrukce, údržba, restaurování. Praha  
 2013, ISBN 978-80-247-3546-7, s.186.
•	 MATUS, D. Knihovna a sakristie augustiniánů v Brně, dílo klášterního  
 truhláře Bernarda Stöttnera. Bakalářská diplomová práce na Filo- 
 zofické fakultě Masarykovy univerzity, 2018. Vedoucí diplomové  
 práce Pavel Suchánek, s. 29–30.
•	 SLÁNSKÝ, B. Technika malby díl I., Malířský a konservační materiál,  
 první st. ed. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 
 a umění, 1953. s. 133–144.


	Košilka
	Děckuláček

