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IMITACE, NEBO ORIGINÁL? 
HOLANDSKÁ MALBA VE SVĚTLE CHEMICKÉ ANALÝZY

Karolína Hricková ● Václava Antušková ● Kateřina Hricková 
Radka Šefců

Národní galerie Praha

U posuzování pravosti výtvarného umění se často můžeme setkat 
s otázkou, zda se jedná o originál, imitaci, nebo falzum. Částečnou 
odpověď může poskytnout přírodovědný průzkum, který pomáhá 
odhalit materiálový původ děl. Na příkladu souboru obrazů z období 
Zlatého věku holandského malířství je ukázána komparace potvrze-
ného originálu spolu s dílem, jež bylo přiřazeno na základě podobného 
motivu, provedení, příp. signatury. Materiálová analýza umožnila 
na základě identifikovaných pigmentů a výstavby barevné vrstvy odlišit 
originální malbu od dobové kopie i moderního falza, vzniklého nejdříve 
v 19. století.
Klíčová slova: falzum, padělek, kopie, imitace, materiálová analýza, 
holandská malba, pigmenty

IMITATION OR ORIGINAL? DUTCH PAINTING FROM THE PERSPECTIVE 
OF CHEMICAL ANALYSIS When assessing the authenticity 
of artwork, we often encounter the question of whether it is the 
original, an imitation or a forgery. A partial answer can be provided 
by scientific survey, which helps to reveal the materials in the artwork. 
The example of a set of paintings from the Golden Age of Dutch 
painting is used to compare a confirmed original with a work that 
has been matched on the basis of a similar motif, design or signature. 
Identification of the pigments and the construction of the color layer 
made it possible to distinguish the original painting from both the 
period copy and the modern forgery, made in the 19th century at the 
earliest.
Key words: forgery, counterfeit, copy, imitation, material analysis, 
dutch painting, pigments

Ing. Karolína Hricková vystudovala obor Analytická chemie na VŠCHT 
Praha. Od roku 2021 je výzkumným pracovníkem v chemicko-techno-
logické laboratoři Národní galerie Praha, kde se v rámci přírodovědného 
průzkumu věnuje identifikaci výtvarných materiálů v barevných vrstvách 
malby a polychromie uměleckých děl. 
(karolina.hrickova@ngprague.cz)

V posledních několika letech společností rezonují kauzy zabývající 
se odhalováním padělků. S tím souvisí často kladená otázka, zda 
je výtvarné dílo originálem, replikou, kopií, imitací či dokonce falzem. 
Fenomén padělatelství souvisí s rostoucí hodnotou uměleckých děl 
i poptávkou po nich. Jeho historie je velice dlouhá a dnes se jen těžko 
rozlišuje, zda dané dílo v minulosti vzniklo jako kopie, nebo imitace 
či přímo se záměrem oklamat. Již v době vrcholné renesance, kdy bylo 
velice ceněné antické umění, se Vasari ve své knize Životy nejvýznačněj-
ších malířů, sochařů a architektů [Vasari, 1976 (1568)] věnuje i otázkám 
kopie, imitace či nápodoby.1 Originál je původní dílo jedinečné svou 
koncepcí i provedením. Replika je vytvořená týmž umělcem obdob-
nou výtvarnou technikou. Díla vzniklá na základě originálu, u nichž 
umělec mírně pozmění koncept či techniku, lze označit jako parafrázi 
či variantu. Z těchto definic je zřejmé, že originál, replika, varianta 
či parafráze jsou vždy autorským výtvorem. Naopak, když mluvíme 
o kopii, nápodobě či imitaci, jde o dílo vytvořené někým jiným. Jedná-
-li se o záměrně podvrženou kopii místo originálu, potom mluvíme 
o falzu (padělku) – dílo vydávající se za originál a vytvořené se zámě-
rem oklamat. Padělky obvykle vznikají ze zištných důvodů. Lze je roz- 
dělit do několika skupin – falzum, které vzniklo jako nápodoba 
ve stylu konkrétního umělce či slohu, nebo falzum vytvořené úpra-
vou již existujícího díla, například připsáním signatury, provedením 
domalby či přemalby. Další skupinou jsou falza, u kterých byla změ-
něna provenience, či archivní dokumentace přepisem dokumentů 
souvisejících s dílem [Poche – Baleka, 1975; Blažíček – Kropáček, 1991]. 
Takto široce založená terminologická pluralita ukazuje rozsáhlé 
vnímání kopie či nápodoby už v době renesance. Z tohoto období 
pochází například známá a ceněná „kopie“ sousoší Laokoona (mramor, 
1520–1525, Galleria degli Uffizi, Florencie, inv. č. 1814, č. 284) od Baccia 
Bandinelliho (1493–1560).2 Na půdu padělatelství vstoupil i jeden 
z nejvýznamnějších renesančních umělců Michelangelo Buonarotti 
(1475–1564), který v roce 1526 vytvořil padělek antické sochy Spícího 
Érota [Charney, 2015]. Ta byla nejdříve prodána římskému kardinálovi 
Raffaelu Riariovi, který podvod odhalil a následně sošku vrátil.3 Zatímco 
v době renesance nabylo veliké popularity umění antického Říma,  
tak v 19. a na počátku 20. století se stává žádané umění gotiky nebo 
holandská malba 16. a 17. století, tzv. zlatý věk holandského malířství 
[Seifertová – Ševčík, 1998]. Ke zvýšené oblibě mohly přispět i velké 
monografické či tematicky zaměřené výstavy, jako byla v roce 1902 
prezentace Les Primitifs flamands v Bruggách. Ta vyvolala obrovský zájem 
o obrazy holandských malířů nejen 15. a 16. století [Kotková, 2021].
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Hlavními motivy holandského malířství v tomto období nejsou jen 
oblíbené portréty, které si mohli od 17. století mimo šlechticů dovo-
lit také bohatí měšťané, ale i zátiší, biblické příběhy, žánrová malba, 
nokturna (obr. 1) či krajiny a maríny [Seifertová – Ševčík, 1998]. Čas-
tými náměty se staly scény z domácího prostředí, ale i krajinářské 
výjevy, jako jsou větrné mlýny, písčité duny, přímořské krajiny nebo 
vodní kanály. Cílem umělců bylo zachytit krajinu takovým způsobem, 
který ji ukáže jako krásné místo, jež diváka potěší. K předním předsta-
vitelům holandské krajinomalby patří například Jacob Isaackszoon 
van Ruisdael (1628/1629–1682), který s oblibou zobrazoval výjevy 
se starými sukovitými stromy, lesními pěšinami nebo horskými potoky. 
S obdobnými motivy se setkáváme také u dalšího významného malíře 
Pietera Cosinje (1630–1667 nebo později) [Seifertová – Ševčík, 1998]. 
Nokturna jako potemnělé scény za svitu měsíce zobrazoval ve své 
tvorbě například Aert van der Neer (1603–1677). Právě tyto scenérie 
byly oblíbené mezi sběrateli, o čemž svědčí množství maleb, které jsou 
kopiemi či imitacemi a často nesou i falešnou signaturu.4

Obr. 1 Aert van der Neer, Lov ryb za úplňku (NGP, inv. č. O 118) (a) a imitace ze 17. století, Noční požár ve městě (NGP, inv. č. O 10590) (b). 
 Fotografie © 2022 Národní galerie Praha / Aert van der Neer, Fishing at Moonlight (NGP, inv. no. O 118) (a) and an imitation from the 17th century, 
 City Fire at Night (NGP, inv. no. O 10590) (b). Photo © 2022 National Gallery Prague

Obr. 2 Jacob Isaackszoon van Ruisdael, Cesta mezi stromy (NGP, inv. č. O 1377) (a) a holandský malíř 17. století – falzum, nejspíše 
 z 19. století, V lese (NGP, inv. č. O 10573) (b). Fotografie © 2022 Národní galerie Praha / Jacob Isaackszoon van Ruisdael, 
 Path between Trees (NGP, inv. no. O 1377) (a) and Dutch painter from the 17th century – forgery, probably from the 19th century, 
 In the Wood (NGP, inv. no. O 10573) (b). Photo © 2022 National Gallery Prague

Na území Čech se zájem o sbírání holandského umění projevoval 
již v 17. století, kdy jej do svých sbírek začali zařazovat významné 
šlechtické rody jako Nosticové nebo Šternberkové. A neutuchal ani 
později, kdy se tato díla dostávají do sbírek například lékaře Josefa 
Hosera (1770–1848), podnikatele Josefa Nováka (1845–1906), ban-
kéře Jindřicha Bělohříbka (1878–1942) nebo právníka Pavla Bächera 
(1893–1941) [Seifertová – Ševčík, 1998]. Upozorněme i na sbírku pod-
nikatele Augusta Schuberta (1877–1947),5 která se dostala do sbírek 
Národní galerie Praha (NGP) jako konfiskát z Okresního muzea v Brou-
mově. Soubor čítá 39 obrazů převážně nizozemských, holandských, 
vlámských a německých škol z 16. až 18. století,6 z nichž bylo do dneš-
ního dne odhaleno osm falz, pět napodobenin a u dvou obrazů byla 
druhotně přidaná signatura. Falza se nachází i v dalších konfiskátech 
svážených do státních institucí po druhé světové válce [Kotková, 2021]. 
Z dnešního pohledu při odhalování falz, kopií, replik či imitací již 
nestačí posouzení „pouhým okem“, tzn. na základě vizuální rozpozna-
telnosti originálu od falza, kterým se zabývá jeden z nejvýznamnějších 
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amerických filozofů Nelson Goodman (1906–1998) [Goodman, 2007]. 
V současnosti je zásadní k problému rozpoznání padělků přistupovat 
komplexně. Vedle studia provenience každého díla a archivní rešerše 
je důležité provedení restaurátorského průzkumu a komplexní labora-
torní analýzy [Kotková – Pokorný – Šefců, 2021]. Rovněž Noah Charney 
upozorňuje, že k rozpoznání falza od originálu nejvíce přispívá vědecká 
analýza spolu s určením místa původu [Charney, 2015].
A právě laboratorní analýzy se ukázaly jako zásadní při odhalování 
kopií, imitací, napodobenin či dokonce falz v malbě holandských 
umělců při přípravě výstavy Falza? Falza! v NGP v roce 2021. Cílem 
chemické analýzy bylo shromáždit exaktní data o podezřelých dílech, 
použitých výtvarných materiálech a technologických postupech, 
a to v přímé konfrontaci s originálem. Mezi zkoumaná díla byly zařazeny 
originály společně s kopiemi a nápodobami obrazů. Komplexnímu 
laboratornímu průzkumu bylo podrobeno dílo Aerta van der Neera 
Lov ryb za úplňku (46,4 × 70 cm, NGP, inv. č. O 118), které vzniklo prav-
děpodobně v 50. letech 17. století [Ševčík, 2012]. K němu byl proveden 
srovnávací průzkum na malbě Noční požár ve městě (38,8 × 55,5 cm, 
NGP, inv. č. O 10590), které nese signaturu vlevo dole: AVN 1643 
(obr. 1). Jedním z častých ústředních motivů krajinomaleb zlatého věku 
holandského malířství se staly stromy. Mezi hlavní představitele tohoto 
malířského proudu patří Jacob Isaackszoon van Ruisdael, vyznačující 
se bohatým krajinářským repertoárem. Jeho dílo Cesta mezi stromy 
(30,8 × 28,7 cm, NGP, inv. č. O 1377, značeno monogramem vpravo 
dole: JvR) bylo komparováno s obrazem V lese (36 × 30 cm, NGP, inv. č. 
O 10573), původně připisovanému van Ruisdaelovi či Janu Hackaertovi 
(1628–1685),7 případně jejich škole (obr. 2). 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

Materiálovému průzkumu vždy předcházela restaurátorská doku-
mentace ve viditelném a ultrafialovém světle (VIS, UV), v razantním 
bočním osvětlení, dokumentace IRR, RTG a zobrazení ve falešných bar-
vách (IRFC).8 Následně byl proveden komplexní laboratorní průzkum 
na odebraných mikrovzorcích.   

Identifikace vzorků dřeva
Vzorky dřeva byly po naměkčení a dehydrataci zality do parafínu. 
Následně byly nařezány na sáňkovém mikrotomu PFM SLIDE 2003 
(tloušťka řezu 25 μm). Parafín byl ze vzorků odstraněn rozpuštěním 
v xylenu a poté byly řezy umístěné na podložním skle zakápnuty akry-
látovou pryskyřicí Eukitt (ORSAtec GmbH) a překryty krycím sklem. 
Připravené mikroskopické preparáty byly pozorovány v procházejícím 
světle s využitím mikroskopu Zeiss Axio Imager M2m (zvětšení 100–200×). 
Vzorky, ze kterých nebylo možné připravit řezy, byly umístěny pomocí 
uhlíkové pásky na kovové nosiče a následně byly pomocí naprašovačky 
JEOL JFC-133 (tlouštka vrstvy cca 15–20nm) pozlaceny. Vzorky byly pozo-
rovány pomocí skenovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM 6460 LA 
v režimu sekundárních elektronů ve vysokém vakuu s urychlovacím 
napětím 10–15 keV. Dřevo bylo identifikováno na základě srovnání cha-
rakteristických znaků vzorků dřeva s dřevinami uvedenými v literatuře.

Příprava vzorků malby
Nábrusy byly připraveny zalitím části vzorku malby do methyl-meth- 
akrylátové pryskyřice ClaroCit (Struers GmbH). Po vytvrzení byly nábrusy 
broušeny a leštěny. Z části vzorku byly připraveny trvalé mikroskopické 
preparáty pro pozorování optických vlastností jednotlivých částic pig-
mentů v polarizačním mikroskopu. Vzorek byl na podložním skle rozdružen 
a fixován do akrylátové pryskyřice Eukitt (ORSAtec GmbH) krycím sklem.

Optická mikroskopie (OM)
Připravené nábrusy byly fotograficky dokumentovány za použití 
optického mikroskopu Zeiss Axio Imager Z2m, při zvětšení 100–400×, 
v režimu dopadajícího záření denního osvětlení, fluorescence s exci-
tačním zářením o vlnové délce 385 nm s emisním filtrem > 420 nm 
a excitačním zářením o vlnové délce 475 nm s emisním filtrem > 515 nm 

a v temném poli. Trvalé preparáty byly pozorovány v polarizačním 
světelném mikroskopu Zeiss Axio Imager M2m, při zvětšení 400–630×, 
v procházejícím polarizovaném světle v paralelních (PPL) a zkřížených 
(XPL) nikolech a se sádrovcovou destičkou. Pořízené fotografie byly 
upraveny v programech ZEN core v3.1 a Adobe Photoshop 2021.

Ramanova mikrospektroskopie (MRS)
Strukturní analýza metodou Ramanovy mikrospektroskopie byla 
provedena na přístroji DXR Raman Microscopy, Thermo Scientific 
ve spojení s konfokálním mikroskopem Olympus s využitím objek-
tivu se zvětšením 100×. Spektrální rozsah analýzy byl 3300–50 cm-1, 
rozlišení 4 cm-1, za použití excitačních laserů 780 nm a 532 nm s výko-
nem laseru 1–24 mW, resp. 0,1–10 mW. Doba měření se pohybovala 
v rozmezí 60–120 s. Spektra byla zpracována v programu Omnic 9 
a interpretována na základě porovnání s knihovnou spekter standardů.

Skenovací elektronová mikroskopie s energiově-disperzní 
spektroskopií (SEM-EDS)
Prvkové složení bylo stanoveno s využitím skenovacího elektronového 
mikroskopu JEOL JSM-6460 LA s energiově-disperzním rentgenovým 
lithiem dotovaným křemíkovým detektorem. Zdrojem elektronů je wolfra-
mové vlákno, vzorky byly měřeny v nízkém vakuu (35 Pa) za urychlovacího 
napětí 20 keV, v režimu zpětně odražených elektronů (BSE).

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR)
Analýza metodou infračervené spektroskopie technikou zeslabené 
totální reflexe (ATR) byla provedena s využitím spektrometru ALPHA, 
Bruker s jednoodrazovým diamantovým krystalem. Měření probíhalo 
ve spektrálním rozsahu 4000–400 cm-1 s rozlišením 4 cm-1 při počtu 
skenů 64. Pozadí (64 skenů) bylo měřeno před každým vzorkem. Spek-
tra byla zpracována v programu OPUS.

VÝSLEDKY

Imitace nebo falzum Aerta van der Neera 
Obraz Noční požár ve městě s motivem zapadajícím mezi van der Nee-
rovy obrazy byl původně zařazen jako dílo jeho následovníků. Avšak 
již Stefan Bartilla upozornil na jeho nízkou uměleckou kvalitu, která 
byla daleko pod úrovní kvality děl van der Neera či jeho školy [Ševčík, 
2012]. Při přípravě výstavy pak byla vznesena otázka, zda nejde o dílo 
pozdější, respektive o falzum pocházející z 19. století.  
Materiálovou analýzou bylo zjištěno, že komparované dílo Noční požár 
ve městě i van der Neerův obraz Lov ryb za úplňku jsou provedeny 
na podložce z dubového dřeva (Quercus sp., obr. 3). Právě tato dřevina 
patří mezi nejčastěji užívané v holandské malbě 17. století [Wadum, 
2015].9 Výběr materiálu podložky odrážel dostupnost lokálních dřevin,  
proto se v severní Evropě, Holandsku, Francii a v severním Porýní nejčastěji 
setkáváme s užitím dubu. S rozvojem obchodních cest se do Holandska 
dubové dřevo rovněž dováželo z oblasti Baltského moře či povodí řeky 
Mázy [Stoner – Rushfield, 2012].  
Na obou dílech je na podložce nanesen poměrně subtilní křídový pod-
klad. Křídové, resp. kliho-křídové podklady, jsou nejtypičtější materiály 
užívané jako podkladové vrstvy od dob gotiky do přelomu 16. a 17. Století, 
a to i v holandské malbě [Wallert, 1999]. Běžně se používaly v oblas-
tech severně od Alp [Billinge a kol., 1997; Švábenická a kol., 2016]. 
V oblasti Holandska se od první poloviny 17. století začal používat také 
jednovrstvý kliho-křídový nebo i dvouvrstvý podklad, který mohl být 
probarven pigmenty do šedého, žlutého nebo načervenalého odstínu 
[Stols-Witlox, 2017; Stoner – Rushfield, 2012].10 V tvorbě Aerta van der 
Neera byl doložen pigmentovaný křídový podklad s olovnatou bělo-
bou, okry a kostní černí na obraze Holandská vesnice při východu slunce 
(plátno, 56 × 78 cm, NGP, inv. č. O 89).11 Podklad byl obvykle překrytý 
pigmentovanou, olejem pojenou vrstvou nebo imprimiturou, která 
obsahovala olovnatou bělobu buďto samostatně, nebo v kombinaci 
s ostatními pigmenty jako je umbra, žlutý a červený okr nebo černě 
[Noble a kol. 2005]. 
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Zásadním rozdílem ve skladbě vrstev se stává právě přítomnost 
imprimitury, která na díle Noční požár ve městě zcela chybí (obr. 4). 
Na originálech van der Neera se na křídovém podkladu obvykle vrstva 
imprimitury nachází: ať už se jedná o okrovou vrstvu na díle Lov ryb 
za úplňku nebo již dříve analyzovaném obraze ze sbírky NGP Holandská 
vesnice při východu slunce (směs olovnaté běloby a okrů), nebo růžovo-
-hnědou, použitou v malbě Říční krajina (olej, dubové dřevo, Royal 
Picture Gallery Mauritshuis, inv. č. 912), obsahující olovnatou bělobu 
a umbru [Noble a kol., 2005]. Barevně tónované podmalby získávaly  
postupně na oblíbenosti již od 16. století,12 jejich barva mohla u někte-
rých umělců souviset i s motivem obrazu, například Caspar Netscher 
(1639–1684) používal světlejší a studenější tóny podmalby pro ženské 
portréty než pro mužské.13 Koncem 17. století se spolu s jednovrstevným 
kliho-křídovým podkladem začal objevovat také jednovrstvý podklad 
pojený olejem s následnou olejovou vrstvou či imprimiturou. Na obraze 
Noční požár ve městě obdobná vrstva charakteristická pro díla van der 
Neera není, podklad je odizolován jenom zřejmě olejem pojenou vrst-
vou (obr. 4d).

Obr. 4 Komparace stratigrafie malby Aerta van der Neera, detail malby oblohy z obrazu Lov ryb za úplňku (NGP, inv. č. O 118) (a), stratigrafie 
 ve viditelném a UV světle (b) a z imitace Noční požár ve městě (NGP, inv. č. O 10590) (c), stratigrafie ve viditelném a UV světle (d). 
 Fotografie © 2022 Národní galerie Praha / Comparison of the stratigraphy in the Aert van der Neer painting Fishing at Moonlight 
 (NGP, inv. no. O 118), detail of the sky in the painting (a), cross-section in visible and UV light (b) and the  stratigraphy in the imitation 
 City Fire at Night (NGP, inv. no. O 10590) (c), a cross-section in visible and UV light (d). Photo © 2022 National Gallery Prague

Obr. 3 Snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu vzorku dřeva identifikovaného jako dub (Quercus sp.) z podložky obrazu Noční požár 
 ve městě (NGP, inv. č. O 10590). Fotografie © 2022 Národní galerie Praha / Scanning electron microscopy images of a sample of wood identified 
 as oak (Quercus sp.) from the wooden support of the painting City Fire at Night (NGP, inv. no. O 10590). Photo © 2022 National Gallery Prague

Identifikované pigmenty na posuzovaném obraze Noční požár ve městě 
jednoznačně prokázaly, že se nejedná o falzum z 19. století. V barev-
ných vrstvách na originální malbě byla prokázána olovnatá běloba, 
uhličitan vápenatý, okry, rumělka a kostní čerň. Na komparovaném 
díle byla kromě těchto pigmentů doložena i přítomnost auripigmentu 
a olovnato-cíničité žlutě typu I (obr. 5). Pro určení doby vzniku díla napo-
dobitele je z identifikovaných pigmentů důležitá právě tato žluť, která 
se v malbě používala pouze v období cca od poloviny 15. do poloviny 
18. století, později byla zcela zapomenuta a znovuobjevena byla 
až v polovině 20. století [Eastaugh a kol., 2013; Šefců a kol., 2021]. Její 
užití tak ukazuje na fakt, že nemůže jít o falzum z 19. století. Obraz lze 
zařadit jako dobovou imitaci, přítomný falešný monogram s datací může 
ukazovat i na podvrh.14

Není strom jako strom
I v tomto případě se setkáváme s použitím identického dřeva podložky 
na originále obrazu Jacoba Isaackszoona van Ruisdaela i na posuzo-
vaném obraze V lese. Na obou podložkách bylo potvrzeno užití dřeva 
ořešáku (Juglans sp., obr. 6), které patří v holandské provenienci mezi 
méně používané dřeviny [Wadum, 1998].15
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Obr. 5 Stratigrafie malby požáru z obrazu Noční požár ve městě (NGP, inv. č. O 10590) ve viditelném a UV světle. 
 Ramanova spektra olovnato-cíničité  žluti typu I, auripigmentu a olovnaté běloby z nažloutlé vrstvy malby. 
 Fotografie © 2022 Národní galerie Praha / Cross-section of the sample taken from fire in the painting 
 City Fire at Night (NGP, inv. no. O 10590) in visible and UV light. Raman spectra of lead-tin yellow type I, 
 orpiment and lead white from the yellowish layer of the paint. Photo © 2022 National Gallery Prague

Obr. 6 Příčný, tangenciální a radiální řez vzorku dřeva identifikovaného jako ořešák (Juglans sp.) z podložky obrazu Jacoba Isaackszoona van Ruisdaela 
 Cesta mezi stromy (NGP, inv. č. O 1377). Fotografie © 2022 Národní galerie Praha / Axial, tangential and radial section of wood sample identified 
 as walnut (Juglans sp.) taken from the support of the painting by Jacob Isaackszoon van Ruisdael, Path between Trees (NGP, inv. no. O 1377). 
 Photo © 2022 National Gallery Prague

Výstavba barevných vrstev je pak na první pohled u obou obrazů zcela 
odlišná. U originálu se jedná o spíše jednoduchý vrstevnatý systém, 
s použitím pigmentů obvyklých v 17. století. Podklad je typický kliho-
-křídový. V modré malbě oblohy byla identifikována směs olovnaté 
běloby se sklovitými částicemi smaltu (obr. 7). Zelené tóny ve vrstvě 
koruny stromů byly docíleny kombinací smaltu s azuritem a přídav-
kem olovnato-cíničité žluti typu I s olovnatou bělobou. Ve spodních 
tmavších vrstvách byl identifikován i červený okr a uhlíkatá čerň. Smalt 
byl v 17. století velice oblíbeným modrým pigmentem [Mühlethaler – 
Thissen, 1993], azurit se běžně užíval až do poslední čtvrtiny 17. století, 
kdy začal být postupně nahrazován jinými modrými pigmenty, jako 
je právě smalt [Gettens – Fitzhugh, 1993]. Metodou infračervené spek-
troskopie byla prokázána přítomnost olejového pojiva.
Oproti tomu na obraze V lese vidíme mnohavrstevnatý systém. Na pod-
kladu tvořeném olovnatou bělobou s ojedinělými zrny pruské modři 
a příměsí hlinitokřemičitanů (analýzou SEM-EDS byl zjištěn vyšší obsah 
křemíku spolu s menším obsahem hliníku) se nachází černá vrstva 
pravděpodobně imprimitury obsahující uhlíkatou čerň. Následuje 
střídání organických a barevných vrstev malby. Takový způsob střídání 

vrstev sice může být ukazatelem pozdějších přemaleb či retuší, 
ale v tomto případě, kde hned na černé vrstvě leží poměrně mohutná 
organická vrstva, ukazuje spíše na záměr autora vytvořit umělou kra-
keláž. Tyto organické nátěry prokládají i následné barevné vrstvy. Mají 
mírně variabilní složení, na které ukazuje dokumentace v UV světle 
(obr. 8). Střídání materiálově rozdílných vrstev může způsobovat 
při schnutí vrstevnatého systému změny napětí, a to nejen v bez- 
prostředně navazujících vrstvách, ale v celém systému [DePolo a kol., 
2021]. Každá jednotlivá heterogenní vrstva svým složením a chováním 
ovlivňuje fyzikálně-chemické změny celého vrstevnatého systému 
a rychlejší vznik, šíření a změnu struktury krakeláže.
Dobu vzniku falza V lese lze blíže určit na základě použitých pigmentů. 
V barevných vrstvách byla identifikována olovnatá běloba, síran bar-
natý, okry, rumělka, pruská modř a syntetický ultramarín. Ve svrchní 
vrstvě, která však může být i retuší, byla identifikována také zinková 
běloba. Přírodovědným průzkumem bylo potvrzeno, že obraz mohl 
být namalován nejdříve po roce 1830, kdy se začal průmyslově vyrábět 
syntetický ultramarín. Zinková běloba, potvrzená ve svrchní vrstvě, 
byla v malířství využívána po roce 1834 [Eastaugh a kol., 2013].
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Obr. 7 Detail malby Jacoba Isaackszoona van Ruisdaela Cesta mezi stromy (NGP, inv. č. O 1377) a stratigrafie vzorku z oblohy 
 ve viditelném a UV světle. Fotografie © 2022 Národní galerie Praha / Detail of the painting by Jacob Isaackszoon van Ruisdael 
 Path between Trees (NGP, inv. no. O 1377) and a cross-section of the sample taken from the sky in visible and UV light. 
 Photo © 2022 National Gallery Prague

Obr. 8 Detail malby V lese (NGP, inv. č. O 10573) a stratigrafie vzorku z oblohy ve viditelném a UV světle. 
 Fotografie © 2022 Národní galerie Praha / Detail of the painting In the Wood (NGP, inv. no. O 10573) and a cross-section 
 of the sample from sky in visible and UV light. Photo © 2022 National Gallery Prague
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ZÁVĚR

Případové studie ukazují jednoznačný a nepostradatelný přínos 
laboratorního průzkumu při odhalování kopií, imitací, napodobenin 
či dokonce falz v malbě holandských umělců. Na základě přítomnosti 
pigmentu olovnato-cíničité žluti typu I s datačně omezeným použitím 
bylo možno bezpečně určit, že obraz Noční požár ve městě je dobová 
imitace zřejmě díla van der Neera. V druhém případě bylo dílo V lese 
jednoznačně odhaleno jako padělek vzniklý až v 19. století, opět 
na základě materiálů identifikovaných v rámci přírodovědného průzkumu. 
Právě cíleně shromážděná exaktní data získaná v rámci chemické analýzy 
sehrávají významnou argumentační roli při určování doby vzniku obrazů 
či jiných uměleckých děl nebo například při autentifikaci, kdy v případě  
znalosti autorské palety (například Rembrandt16 či Cranach17) můžeme 
na základě porovnání detekovaných pigmentů autorství potvrdit či vyvrátit.

PODĚKOVÁNÍ

Autorky příspěvku děkují Olze Kotkové, Lucii Bobkové a Zuzaně Žilkové 
za spolupráci při průzkumech. Příspěvek vznikl za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace Národní galerie Praha. 

POZNÁMKY POD ČAROU

1 Vasari používá poměrně širokou pluralitní terminologii pro kopírování,  
 imitování, napodobování – copiare, imitare, contraffare, disegnare.
2 Originál Laokoon je v Museo Pio-Clementino, Vatikán, Řím, 1. třetina  
 1. století n. l. viz HEČKOVÁ, P. „Copiare, contraffare, imitare“: Kopíro- 
 vání antických soch v renesanci, Restaurování a ochrana uměleckých  
 děl 2016 – Originál, kopie, faksimile, Arte-fact, 2016, s. 26–39.
3 CHARNEY, N. Mistrova raná kariéra: Michelangelo Buonarotti jako 
 padělatel [Charney, 2015, s. 36]. Socha Spící Eros v roce 1631 přešla 
 do sbírek krále Karla I. a byla dopravena do Anglie, kde byla v roce  
 1698 zřejmě zničena při požáru ve Whitehallu; [cit. 23. 3. 2022]  
 Dostupné z: https://gallerix.org/lib/spyashiy-eros-mikelandzhelo/
4 STECKEROVÁ, A. Kat. heslo, Aert van der Neer – imitace ze 17. století,  
 Noční požár ve městě [Kotková, 2021, s. 105].
5 Pocházel z Mönchengladbachu, v roce 1933 přišel do Ruprechtic,  
 okres Broumov. Sbírku budoval narychlo, převážně ve třicátých  
 letech 20. století. Obrazy, převážně práce – ať už pravých, či domně- 
 lých – nizozemských, holandských, vlámských a německých škol 
 z 16. až 18. století kupoval od obchodníků s uměním a na aukcích  
 [Kotková 2021, s. 23, 44].
6 12. 8. 1946 odevzdán seznam obrazů z Okresního muzea v Broumově  
 do NGP. Archiv Národní galerie v Praze, fond 1945–1958, skupina  
 242/8.
7 Malíř, zejména krajinář zlatého věku holandského malířství.
8 Restaurátorský průzkum byl realizován v restaurátorském oddělení  
 NGP Lucií Bobkovou a Zuzanou Žilkovou.
9 Dalšími méně často užívanými druhy dřev byl ořech (Juglans sp.),  
 hrušeň (Pyrus sp.), cedr (Cedrus sp.), mahagon (Swietenia sp.) nebo  
 dalbergie (Dalbergia sp.) [Wadum, 1998].
10 První recepty na probarvené podklady jsou uvedeny v receptáři  
 Giovanniho Battisty VOLPATA v 17. století, viz MERRIFIELD, M. Original  
 Treatises, Dating from the XIIth to the XVIIIth Centuries, on the Arts  
 of Painting, London, 1849, s. 731. Pro přípravné vrstvy na dřevěných  
 deskách byly obecně používanější světlejší barvy než na plátnech  
 [Stoner – Rushfield, 2012].
11 VERNEROVÁ, I. Nepublikovaná laboratorní zpráva 11-69, archiv 
 chemicko-technologické laboratoře, NGP, 2012.
12 Rubens (1577–1640) používal tenkou, šedo-hnědou imprimituru,  

 Rembrandt (1606–1669) naopak nahnědlou, obvykle obsahující  
 olovnatou bělobu, křídu a umbru, viz [Stoner – Rushfield, 2012, 
 s. 161–176].
13 STONER – RUSHFIELD 2012, s. 161–176. 
14 Andrea Steckerová, na základě podobnosti tématu malby upozor- 
 ňuje na blízkost tvorby van der Neerova souputníka Egberta Lievensze  
 van der Poel (1621–1664) [Kotková, 2021, s. 105].
15 Dřevo ořešákové je typické spíše pro oblasti na jih od Alp.
16 Databáze Rembrandtových děl, jejíž součástí je i databáze užitých  
 pigmentů: https://rembrandtdatabase.org
17 Databáze děl Lucase Cranacha (příp. i syna Lucase Cranacha ml.)  
 spolu s užitými pigmenty: https://lucascranach.org/home
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