
PRO KONZERVÁTORY-RESTAURÁTORY
FORUM FOR CONSERVATORS-RESTORERS

F    RUM 2021 / ROČ. XI / Č. 1

Chief editor: Ing. Alena Selucká
Editors: Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Jana Fricová

Editorial Board: 
Ing. Ivo Štěpánek (Head of Editorial Board)
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič 
akad. mal. Igor Fogaš 
Ing. Pavel Jirásek
Ing. Jan Josef
doc. akad. soch. Petr Kuthan
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ing. Radka Šefců
Mgr. Pavla Stöhrová (Secretary)

Open acces since 2019 available for free 
on https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/
The journal is indexed and abstracted in EBSCO.

Published by:
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno, Czech Republic

Contact for communication:
fricova@tmbrno.cz / stohrova@tmbrno.cz / selucka@tmbrno.cz

© Technické muzeum v Brně, 2021
ISSN (Online) 2571-4384
ISSN (Print) 1805-0050

2021 / Vol. XI / No. 1
Peer-reviewed open access journal



NERECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKYFKR 2021 168

RESTAUROVÁNÍ MODELU OLOMOUCKÉHO ORLOJE 
S PŘEDNÍ MALOVANOU DESKOU

Veronika Klimszová1,2 ● Jana Chalupová1

1 Muzeum hlavního města Prahy
2 Muzeum umění Olomouc

v.klimszova@gmail.com

Pro výstavu Olomoucký orloj / 500 let od první písemné zmínky konanou 
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci ve dnech 4. 10. 2019 – 5. 1. 2020 
byl ze sbírek Muzea hlavního města Prahy zapůjčen závěsný model 
orloje s přední malovanou deskou. Provedení přední strany orloje bylo 
zřetelně inspirováno podobou městského olomouckého orloje před 
rokem 1895, než byla započata jeho novogotická přestavba. Značně 
znečištěný a poškozený předmět byl před zápůjčkou restaurován 
v konzervátorských dílnách Muzea hlavního města Prahy. Rozmanitost 
materiálů mechanického orloje vyžadovala mezioborovou spolupráci 
konzervátorů. Největší pozornost však byla věnována přední malované 
desce, kde množství nečistot znemožňovalo čitelnost osobitého díla. 
Součástí restaurátorského zásahu bylo rovněž vytvoření ochranného 
obalu z vhodných materiálů. Vzhledem k fragmentárnímu dochování 
některých prvků, nebylo možné obnovit funkčnost hodinového stroje. 
Hlavním cílem restaurování však bylo očištění všech částí předmětu 
a zároveň zachování a prezentování co nejvíce autentické podoby 
díla divákovi.  
Klíčová slova: model orloje, rozmanitost materiálů, malovaná dřevěná 
deska, restaurování

RESTORATION OF THE MODEL OF THE OLOMOUC ASTRONOMICAL 
CLOCK WITH THE FRONT PAINTED PANEL For the exhibition 
Olomouc Astronomical Clock / 500 years since the first written mention held 
at the Regional Museum in Olomouc on 4 October 2019 – 5 January 
2020, a hanging model of an astronomical clock with a front painted 
board was borrowed from the collections of The City of Prague Museum. 
The design of the front of the astronomical clock was clearly inspired by 
the appearance of the Olomouc town astronomical clock before 1895, 
before its neo-Gothic reconstruction began. The considerably soiled 
and damaged object was restored in the conservation studios of The 
City of Prague Museum before the loan. The diversity of mechanical 
astronomical clock materials required the interdisciplinary cooperation 
of conservators. However, the greatest attention was paid to the 
front painted board, where many of dirt made the readability of this 
distinctive work impossible. Part of the restoration intervention was 
also the creation of protective packing from the suitable materials. Due 
to fragmentary condition of some parts it was not possible to restore 
the functionality of the clock. However, the main goal of the restoration 
was to clean all parts of the object and at the same time to preserve and 
present the most authentic form of the work to the spectator.Keywords: 
X-ray fluorescence (XRF), spectrometry, elemental analysis, mapping, 
use in museum practice
Keywords: model of astronomical clock, variability of materials, painted 
wooden board, restoration

Předmětem restaurování byl závěsný model olomouckého orloje s maxi-
málními rozměry 418 mm x 135 mm x 720 mm (š x h x v). Základní 
skříň orloje je vyrobená ze dřeva a z přední strany zdobena tvarova-
ným štítem. Přední pohledová deska je malovaná pravděpodobně 
olejovými barvami. Malba je rozdělena do tří hlavních částí, které jsou 
lemovány architekturou orlojového výklenku. Zadní stranu orloje a jeho 
vnitřní prostor zakrývá tenčí dřevěná deska, kterou je možno vysunutím 
do strany odejmout. Uvnitř skříně je usazen hodinový stroj, který 
původně zajišťoval chod celého orloje a pohyb jeho částí (Obr. 1).
Ve středu tvarovaného štítu úplně nahoře jsou vepsány zkratky FMT (ini-
ciály panovníků Františka I. Štěpána Lotrinského a Marie Terezie) a SPQO 
(senatus populusque Olomucensis) [Himmler, 2019]. V horní části pod 
štítem převládá figurální výjev s postavami, jako jsou například astronom, 
zástupci různých řemesel, svatí či andělíčci bijící na zvonečky. Některé části 
(například ruce, nohy, trubka) figur jsou vytvořeny z malovaných kovových 
plíšků ukotvených těsně před malbu a při chodu orloje postavy vykonávaly 
jednoduchý pohyb. Na pravé straně od andělíčků je do desky vyřezáno 
dvojité okénko, za kterým se pravidelně otáčela scéna Útěku do Egypta 
a Klanění Tří králů. Biblické postavy jsou vytvořeny z kartonu, připevněného 
na dřevěný kotouč a namalovány pravděpodobně také olejovými barvami. 
Prostřední část je věnována především astronomickému číselníku s iluziv-
ním astrolábem,1 jehož součástí je i malé kruhové okénko se střídáním 
fází měsíce. Po stranách hlavního číselníku jsou umístěny menší kotouče 
a půlkotouč, ve kterých kovové ručičky ukazovaly hodiny, čtvrtě, dny 
v týdnu a dny v měsíci. Ve spodní části je vyobrazeno veliké kalendárium 
udávající informace o měsíci v roce a jeho převládajícím znamení zvěro-
kruhu či informace o nejdůležitějších křesťanských svátcích. Jsou to údaje 
pro dvanáct let v rozmezí 1870–1881. Kalendárium je nadnášeno dvěma 
anděli, kteří zároveň ukazují na dva menší kotouče – vlevo se sedmi ast-
rologickými symboly planetních vládců roku a vpravo s tzv. závěrkovým 
kolem bití celých hodin na věžních hodinách [Himmler, 2019]. 
Dobu vzniku orloje můžeme předpokládat nejen dle dobově inspi-
rovaného provedení malby na přední desce, ale v první řadě díky 
podrobnému kalendáriu ve spodní oblasti, které ji stanovuje před 
rok 1870. Autorství je připisováno mistru hodináři Janu Prokešovi 
ze Sobotky (1818–1890), jehož obdobná kalendářní deska je uložena 
v Regionálním muzeu v Jičíně2 [Knespl, 2018]. 
Hodinový stroj je sestaven z  dřevěné konstrukce s  ozubenými koly 
a kovovými táhly. Dřevěné prvky jsou opatřeny černým nátěrem reagu-
jícím na vodu (pravděpodobně temperou). Funkčnost stroje zajišťovalo 
pět olověných závaží, jejichž nosná lanka prochází skrze hodinový stroj 
a dále malými otvory spodní deskou orlojové skříně. Odbíjení zajišťovaly 
tři zvonky z foukaného skla, upevněné na dřevěných konstrukcích pota-
žených dekorativním papírem. Do bočních stran skříně jsou vyřezána dvě 
okénka, zřejmě pro snadnější přístup a kontrolu stroje. Dva otvory jsou 
též v zadní snímatelné desce, možná však jde o druhotný zásah (Obr. 2).
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POPIS STAVU PŘED RESTAUROVÁNÍM

Orloj a všechny jeho části byly pokryty silnou vrstvou prachového 
depozitu a jiných nečistot. Výrazně znečištěna byla přední malovaná 
deska, především spodní část výjevu, kde množství tmavých skvrn 
znemožňovalo čitelnost kruhového kalendária a dalších detailů 
(Obr. 3). Poškození vzniklo pravděpodobně při nevyhovujících pod-
mínkách uskladnění předmětu v minulosti, kdy malbu znehodnotilo 
zatékání a odražené kapky vody. V malbě se rovněž nacházelo několik 
vrypů, místy odhalující dřevěný podklad. Kovové prvky jako ručičky 
číselníků a táhla byly často zdeformovány, ulomeny nebo chyběly 
úplně. Na mnoha místech byl kov pokryt korozními produkty. V horní 
části štítu chyběl jeden ze dvou dřevěných čučků.3

Hodinový stroj vykazoval ztráty některých dřevěných a kovových 
částí. Především se jednalo o oblast pohyblivého kotouče s kartono-
vými postavami, který při převzetí předmětu do ateliéru ležel volně 

v dřevěné skříni. Postavy byly na několika místech zlomeny a některé 
fragmenty se nepodařilo dohledat (Obr. 4). Vedle kotouče se ve skříni 
nacházela i tenká dřevěná hřídel, která původně pomocí ozubeného 
kola ve spodní části kotouče otáčela s celou scénou. Dlouhá lanka 
nesoucí závaží byla do sebe nepravidelně zamotána. Zadní krycí deska 
byla vyrobená ze dvou částí, jejichž lepený spoj se při spodní hraně 
otevíral. 

POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

Model olomouckého orloje a jeho části byly zkoumány a fotogra-
ficky dokumentovány v denním rozptýleném světle. Pohledová strana 
s malovanou deskou spolu s malovanými postavami na kartonu byly 
zkoumány v UV luminiscenci, která potvrdila přítomnost tenké vrstvy 
degradovaného, pravděpodobně damarového laku. 

Obr. 1 Model závěsného orloje před restaurováním. Foto: Veronika 
 Klimszová / Model of the astronomical clock before restoration. 

Obr. 3 Detail přední malované desky před restaurováním / Detail 
 of the front painted board before restoration

Obr. 4 Detail dřevěného kotouče s kartonovými postavami / Detail 
 of a wooden wheel with cardboard figures

Obr. 2 Model závěsného orloje před restaurováním ze zadní strany – 
 po odejmutí krycí dřevěné desky / Model of the astronomical 
 clock before restoration from the back – after removing 
 the wooden cover
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Všechny předměty byly nejprve důkladně ometeny vlasovými štětci, 
některé povrchy byly očištěny pomocí pryže Wishab a muzejního vysa-
vače. Aby nedošlo k poškození papírového štítku umístěného ve štítu 
nahoře, byl jeho povrch před snímáním nečistot z malby zajištěn nane-
sením vrstvy nasyceného roztoku cyklododekanu ve White Spiritu. 
Pro odstranění nečistot ulpívajících na malbě přední desky orloje byl 
po provedených zkouškách mezi jinými čistícími médii vybrán 2% 
vodný roztok Methocelu A4M.4 Nečistoty na povrchu malby byly sní-
mány pouze částečně vzhledem k záměru ponechat dílo co nejvíce 
autentické. Methocel ve formě gelu byl v tenké vrstvě nanesen na čiš-
těné místo a buď rovnou, či po krátké době působení (1–3 minuty) byl 
pomocí vatového smotku a demineralizované vody spolu s nečistotami 
smýván. Díky jeho šetrnému a pomalému čisticímu účinku bylo možné 
postupně vizuálně sjednotit vrchní a výrazně znečištěnou spodní polo-
vinu přední malované desky a zachovat požadovanou míru patiny. 
Odolné tmavé skvrny byly po očištění roztokem Methocelu A4M dle 
potřeby pouze lokálně dočištěny 0,5% vodným roztokem citrátu tri-
amonného nebo špičkou skalpelu (Obr. 5). Na plochu spodní části 

Obr. 5 Průběh snímání nečistot z přední malované desky – detail kalendária ve spodní části / The process of removing dirt from the front painted 
 board – detail of the calendar at the bottom

malby s nejvýraznějším poškozením byla po očištění nanesena tenká 
vrstva řídkého damarového laku (damara a White Spirit v poměru 1 : 4), 
aby došlo k sjednocení vzniklých lesklých a matných míst. Na závěr 
byla některá rušivá místa a zbylé skvrny ve spodní části sceleny retuší 
akvarelovými barvami.
Pro slepení jednotlivých fragmentů papírových figur na dřevěném 
kotouči byla použita směs 3% vodného roztoku Tylose MH 6000 a pše-
ničného škrobu. Lepené spoje byly v křehkých partiích ze zadní strany 
podpořeny drobnými armaturami z japonského papíru nízké gramáže 
(Obr. 6). Místa byla po vyschnutí lepidla sjednocena akvarelovými bar-
vami. Vzhledem ke ztrátám dřevěných a kovových prvků hodinového 
stroje v oblasti otočné scény nebylo možné kotouč v dochovaném 
stavu navrátit na původní místo. Pro výstavní účely byl proto použit 
tenký dřevěný kolík, který vložený do otvoru nosníku posloužil jako 
osa pro otočný kotouč. Svisle umístěná rotační hřídel byla podložena 
pomocnou vložkou vyrobenou z ohýbaného kovového plíšku, vsaze-
nou do dřevěného rámu hodinového stroje. Pomocná vložka byla po 
celém povrchu opatřena samolepicí černou filcovou páskou (Obr. 8, 9).

Obr. 6 Zajištění zlomů v kartonu pomocí armatur z japonského 
 papíru – detail zadní strany kartonových postav na dřevěném
 kotouči / Securing breaks in the cardboard using fittings made 
 of Japanese paper – detail of the back of the cardboard figures 
 on a wooden wheel

Obr. 7 Dřevěný kotouč s kartonovými postavami po restaurování
 Wooden wheel with cardboard figures after restoration
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Některá kovová táhla a deformované ručičky číselníků byly částečně 
narovnány. Části s výskytem korozních produktů byly nejprve mecha-
nicky očištěny jemnou brusnou vlnou (zrnitost 800) a poté zajištěny 
10% roztokem taninu. Ostatní nepoškozené kovové díly byly ošetřeny 
20% roztokem mikrokrystalického vosku Cosmoloid H80 v technickém 
benzínu. Jelikož hodinový stroj nebyl demontován, bylo toto ošetření 
provedeno pouze na prvcích v dosahu konzervátora. Roztokem demi-
neralizované vody s etanolem (1 : 1) byly vatovými smotky sejmuty 
nečistoty z povrchů skleněných zvonků. Textilní lanka byla opatrně 
rozpletena a důkladně na povrchu očištěna pryží Cleanmaster. Uvol-
něný spoj ve dřevě zadní krycí desky byl slepen pomocí kanadského 
rybího klihu. 

OCHRANNÝ OBAL A ZPŮSOB ULOŽENÍ

Pro bezpečné uložení, ochranu a transport orloje se všemi jeho částmi 
byl vytvořen speciální obal z vhodných materiálů. V konzervátorských 
dílnách jsou pro tyto účely využívány především lepenky Klug, Polylam 
Plastazote, Tyvek nebo Mirelon.
Základ obalové krabice tvoří pevný podstavec z lepenky, na kterém 
je orloj usazen. Orloj byl při svém vzniku zamýšlen jako závěsný, v jiné 
pozici je nestabilní – přední deska ve spodní části přesahuje základní 
skříň o 4 cm. Dlouhá lanka se závažími vedoucí ze spodní části skříně 
jsou u podstavce jednotlivě namotána na kotouče opatřené pěnou 
z Polylamu. Vysoká krabice se otevírá pomocí víka na vrchní straně, 

Obr. 8 Detail umístění dřevěného kotouče v orlojové skříni – pohled 
 ze zadní strany / Detail of the placement of a wooden wheel 
 in an astronomical clock case – view from the back

Obr. 10 Model závěsného orloje po restaurování / Model of the astrono-
 mical clock after restoration

Obr. 11 Model závěsného orloje po restaurování ze zadní strany – 
 po odejmutí krycí dřevěné desky / Model of the astronomical 
 clock after restoration from the back – after removing 
 the wooden cover

Obr. 9 Detail umístění dřevěného kotouče v orlojové skříni – pohled
 z přední strany / Detail of the placement of a wooden wheel 
 in an astronomical clock case – view from the front
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po jehož sejmutí lze sklopit přední část krabice a celý předmět usazený 
na podstavci pomocí táhla jednoduše vysunout. Toto řešení mini-
malizuje manipulaci s předmětem při potřebě jeho ohledání. Celý 
předmět je v krabici fixován díky přiléhající vnitřní profilaci z Polylamu. 
Přední strana, která se bezprostředně dotýká malované desky je navíc 
opatřena vrstvou Tyveku. Otočný kotouč s kartonovými postavami 
a dřevěná hřídel byly umístěny do zvláštní krabičky, fixované v hlavní 
krabici pomocí suchého zipu.
S předmětem je doporučeno manipulovat pouze v textilních ruka-
vicích, skladovat a vystavovat předmět při relativní vlhkosti 50 ±5 % 
a teplotách 18 ±2 °C, umístit jej mimo zdroj sálavého tepla a přímé 
dopadající sluneční světlo, eliminovat veškeré zdroje UV záření. Důle-
žité je zabránit náhlým a extrémním změnám teplot a vlhkosti [Selucká, 
2011]. 

ZÁVĚR

Restaurátorský zásah byl proveden se snahou zachovat co největší 
autenticitu předmětu, proto většina ztrát materiálu nebyla doplňo-
vána. Konzervátoři se v rámci stabilizace předmětu zaměřili především 
na částečné sejmutí nečistot ze všech jeho částí, fixaci a upevnění 
poškozených částí a bezpečné uložení. Pomocí vodného roztoku 
Methocelu A4M se podařilo citlivě odstranit nečistoty z nečitelné 
přední malované desky modelu orloje a sjednotit její vzhled. Ochranný 
obal vytvořený na míru předmětu atypického tvaru slouží pro jeho 
trvalé uložení v depozitáři a rovněž pro případný transport.

PODĚKOVÁNÍ

Rády bychom poděkovaly kolegům z konzervátorského oddělení 
Muzea hlavního města Prahy za spolupráci, jmenovitě Bc. Lucii Rado-
ňové a Bc. Anně Triščové za restaurování textilních prvků a výrobu 
ochranného obalu, Ing. Františku Míčkovi za restaurování kovových 
prvků a Jakubovi Matěji Kamasovi, DiS., za restaurování prvků ze dřeva.

POUŽITÉ MATERIÁLY A CHEMIKÁLIE

Restaurování malby
barvy akvarelové HORADAM® AQUARELL (Schmincke) 
citrát triamonný (Deffner & Johann)
cyklododekan
damara (Výtvarné potřeby ZLATÁ LOĎ s. r. o.)
METHOCEL® A4M (metylcelulóza, Deffner & Johann)

Restaurování papírových částí
papír japonský
škrob pšeničný
Tylose MH 6000 (metylhydroxyetylcelulóza, Ceiba s. r. o.)

Restaurování kovových částí
Cosmoloid H80 (mikrokrystalický vosk)
tanin
vlna brusná (rouno, netkané syntetické vlákno)

Ostatní a pomocné materiály
destička měděná
klih rybí, kanadský
kolíček dřevěný
páska filcová, samolepicí (Deffner & Johann)
pryže Wishab a Cleanmaster
vata obvazová

Ochranná krabice
lepenka archivní KLUG (Ceiba s. r. o.)
lepidlo KLUG (disperzní lepidlo na bázi ethylen-vinylacetátu, Ceiba s. r. o.)

MIRELON® (polyetylen, Mirel Vratimov a.s.)
Plastazote® LD45 (polyetylen s nízkou hustotou, Deffner & Johann)
POLYLAM® (polyetylen s nízkou hustotou, První obalová spol. s r. o.)
Tyvek® (polyetylen – netkaná textilie, DuPont)
zip suchý 

Chemikálie
benzín technický
ethanol
voda destilovaná
White Spirit 

POZNÁMKY

1 „Astroláb  je historický astronomický přístroj, který dříve  astro- 
 nomové,  astrologové,  navigátoři  a další používali na určování 
 a předpovídání poloh hvězd a Slunce, určování místního času podle  
 místní zeměpisné délky a naopak, k zeměměřickým účelům a pro tri- 
 angulaci.“ Astroláb [online], poslední aktualizace 12. 5. 2019 v 20:46  
 [cit. 2. 3. 2021], Wikipedie. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/ 
 Astrol%C3%A1b.
2 „Není náhodou, že zde Prokeš nabízí opravu „libovolných astrono- 
 mických historických slavných hodin“. V té době se totiž ucházel 
 i o opravu orloje olomouckého. Podle zmínky v článku Miroslava  
 Vlacha o Prokešovi z roku 1941 se podařilo znovuobjevit v depozitáři  
 pražského Městského muzea dřevěné obrazové hodiny s motivem  
 olomouckého orloje, tedy obdobně jako v případě orloje pražského  
 jde o model jeho návrhu opravy. Hodiny nejsou signovány, nicméně  
 vykazují znaky, které dovolují Prokešovo autorství předpokládat.  
 Místo věrného modelu původního kalendária olomouckého orloje  
 použil Prokeš vlastní několikaletý kalendář na léta 1870–1881  
 s přesně vyznačenými pohyblivými svátky pro dané období, který  
 věrně odpovídá obdobnému kalendáriu z  Prokešových hodin  
 v Jičíně. Ani v případě olomouckého orloje však neuspěl a zakázku  
 tehdy získal přislíbenu opět hodinář Holub, i když ani tato zakázka  
 se tehdy nerealizovala a k opravě olomouckého orloje, resp. výměně  
 jeho stroje došlo až mnohem později.“ [Knespl, 2018].
3 Čuček je ozdobný zakončovací prvek vyskytující se především 
 na renesančním průčelí (na horní straně štítu nebo římsy). Nejčastěji  
 má tvar čtyřboké vázy s  příklopem, koule, šištice nebo kuželky  
 [Herout, 2011].
4 Zkoušky snímání nečistot z přední malované desky byly rovněž  
 provedeny například demineralizovanou vodou, vodným roztokem  
 Marlipal® 1618/25 (neionický tenzid, Kremer), kombinací Marlipal®  
 1618/25 a METHOCEL® A4M nebo V/O emulzí s Brij® L4 (neionický  
 tenzid. 
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