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Příspěvek se věnuje tématu aplikace materiálových analýz a konzervace nálezů z pohřebiště z doby stěhování národů v Kyjově, kde bylo
v roce 2010 prozkoumáno 240 hrobů, které náleží germánskému
kmenu langobardů. Jedná se o zcela mimořádný nález, který vyžaduje
maximální pozornost, protože langobardských pohřebišť je na Moravě
znám jen velmi malý počet. Zároveň zde byla poprvé možnost zkoumat
artefakty v langobardských hrobech celou řadou analytických metod.
Přírodovědné rozbory artefaktů a ekofaktů umožní rekonstruovat život
populace v době stěhování národů, o němž máme doposud jen strohé
informace. Chemické rozbory napomohly identifikovat vlastní materiály některých artefaktů, jež nebylo možné makroskopickým pozorováním jednoznačně determinovat. Dále tyto metody rozšířily naše
poznatky o používaných technologiích v období stěhování národů.

The SuRVey AND CONSeRVATION OF SeleCTeD FINDS FROM
The lOMBARD BuRIAl GROuND IN KyJOV, hODONíN DISTRICT
This contribution deals with an application of material analysis and
conservation of finds from the burial ground of the Migration Period
in Kyjov, where 240 burials were excavated in 2010 belonging
to Germanic tribe of lombards. This is an entirely extraordinary find
demanding maximal attention because there are a very small numbers
of lombardic burial grounds at Moravia. For the first time there was an
opportunity to research artefacts in lombardic burials by a number
of analytical methods. Scientific analyses of artefacts and ecofacts allow
the reconstruction of the life of population in the Migration Period,
which is very poorly known until now. Chemical analyses allowed
to identify the materials of some artefacts which were impossible
to unambiguously determine by macroscopic survey. These methods
also widened our knowledge about technologies used during the
Migration Period.

ÚVOd
Při archeologickém výzkumu langobardského pohřebiště na katastru
města Kyjova byla navázána spolupráce Masarykova muzea v hodoníně
s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně (MCK).
Běžně se do laboratoře MCK dostávají archeologické artefakty s jistým
časovým odstupem od jejich exkavace. V případě tohoto langobardského pohřebiště byla možnost účastnit se preparace hrobů a provádět před laboratorním ošetřením některé předběžné zásahy, které nám
umožnily ziskání většího množství informací o archeologických nálezech.

NÁlEZOVé OKOlNOSTi
Při výstavbě obchodního centra Kaufland, na jihovýchodním okraji
města Kyjova, bylo od června do prosince roku 2010 pracovníky
Masarykova muzea v hodoníně dokumentováno archeologicky pozitivní polykulturní naleziště. Z geomorfologického hlediska se jedná
o prostor strategické ostrožny se sprašovým podložím, vyvýšené nad
soutokem říčky Kyjovky a Sobůlského potoka. Z největší části zahrnuje převážně kostrové pohřebiště s nejméně 250 hroby, kdy většina sepulkrálního areálu patří do posledního stupně doby stěhování
národů, resp. do úplných počátků raně středověkého období. Pouze
malá část hrobů se severojižní orientací, jejichž počet nepřesahuje
jednu desítku, a několik dalších sídlištních objektů pochází z pozdního
eneolitu. Nálezy z 240 hrobů s přibližně západovýchodní orientací
ukazují, že chronologicky spadají v drtivé míře do 6. století a náleží
germánskému kmeni langobardů. unikátnost pohřebiště spočívá
v první řadě v nebývalé koncentraci většinou oválných zásypů hrobů,
tvořících typické řady a skupiny na relativně malém prostoru. Z hlediska rozložení jednotlivých objektů se tu projevilo málo vídané vícenásobné překrytí výkopů z jednotlivých úseků minulosti.
Terénní preparaci a dokumentaci konkrétních úrovní hrobu významným
způsobem ztěžovala existence vykrádacích šachet, které nebyly ničím
neobvyklým nejen v drsném prostředí stěhování národů v úplných
počátcích středověku, ale už v pravěku. Známky druhotného zásahu
se projevily bohužel v převážné většině hrobů. S jistotou nebyly vykradeny pouze dva pohřby mužské a pravděpodobně také dva pohřby
ženské. Archeologický výzkum zde trval bezmála půl roku a podílelo se
na něm postupně více než 120 osob. V průměru bylo denně přítomno
přes třicet pracovníků s různě rozdělenými úkoly. u takto rozsáhlého
výzkumu bylo nutné vybudovat početnější pracovní tým s asistenty
vedoucího archeologa či techniky, vybavený množstvím nářadí
a nástrojů několika typů, nutných pro výkopové práce, a dalšími pomůckami. Jejich použití záviselo na složení týmu zahrnujícího také specialisty
věnující se antropologickému, environmentálnímu či jinému materiálu.
Při sledování tvaru a konstrukce hrobů bylo zjevné, že většinou jde
o hluboké hrobové jámy, dokonce se zvláštní úpravou stěn. Ty se neko-
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byla provedena deionizace předmětu v destilované vodě. Po vysušení
byly části z barevných kovů stabilizovány pomocí 3% benzotriazolu
v ethylalkoholu. Závěrečná povrchová úprava byla provedena ve dvou
vrstvách metakrylátovým lakem Paraloid B-72 7% roztok v xylenu
a následující vrstva byla vytvořena Paraloidem B-72 13% roztok
v xylenu. Závěrečná vrstva byla provedena včelím voskem 13% roztok v benzínu.

VědRO OKOVANé MěděNýM PlEChEM
Zdeformované vědro bylo vyzvednuto in situ z kostrového hrobu
č. 928 a bylo umístěno na dřevěné podložce spolu s okolní zeminou.
V horní části je tvořeno plechem z barevného kovu, v dolní části se
nacházejí železné obruče (Obr. 6). Asi třetina plechu byla vmáčknuta
dovnitř vlivem pádu dřevěné konstrukce pohřební komory (Obr. 7).
Pod měděným plechem se nacházejí zbytky dřeva vědra.
Rentgenový snímek předmětu ukázal (Obr. 8, 9), že vědro je okované
plechem z barevného kovu s plastickými figurálními motivy (obličeje
s dlouhým vousem) na trojúhelníkových výčnělcích plechu (Obr. 10).
Pomocí přenosného eD-XRF spektrometru bylo potvrzeno, že ozdobný
plech je zhotoven z mědi. Pomocí počítačové tomografie byl zdokumentován tvar vědra ve stavu po vyzvednutí (Obr. 11).

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 6

Obr. 11

Obr. 7

Obr. 8

Během konzervace jsme se pokusili odkrýt původní tvar a povrch
plechové části vědra při respektování dochovaných organických fragmentů (dřevěné části vědra). Z povrchu ozdobného plechu a železných
obručí byla štětcem odstraněna zemina a tím byla přesně lokalizována
a odhalena dřevěná část vědra. Na povrchu ozdobného plechu, který
byl velmi křehký, se nacházela ušlechtilá patina tmavě zelené barvy
a zbytky zeminy. Ozdobný plech byl mechanicky čištěn skalpelem,
mikrobruskou, do které byla upnuta dřevěná špejle, ultrazvukovou
jehlou, nečistoty byly odstraněny štětečkem a ofoukáním vzduchem.
Postupovalo se tak, aby byly zachovány dřevěné části. Tyto byly ihned
po očištění napouštěny a zpevňovány. Stabilizace plechu byla provedena 3% roztokem benzotriazolu v ethylalkoholu. Plech a dřevo bylo
zpevněno ve dvou fázích. V první 5% roztokem Paraloidu B-72 v xylenu,
v druhé 13% roztokem Paraloidu B 72 v xylenu. Závěrečná úprava
povrchu plechu a dřeva byla provedena 13% roztokem neběleného
včelího vosku v benzinu. Z důvodu vystavování a uložení byly obruče
a zdobená část vědra umístěny na tubus, který byl vytvořen z plexiskla
podle velikosti obručí a horního ozdobného plechu se zbytky dřeva.
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užITí mODERních mATERIáLů PRO REsTAuRáTORské
PRácE v EgyPTském AbusíRu
martin Dvořák

(dvorakm2000@seznam.cz)

Český egyptologický ústav FF, Univerzita Karlova v Praze

V rámci restaurátorských prací v lokalitě české egyptologické koncese
v egyptském Abusíru jsou v posledních letech stále více používány
nové materiály. Ty byly použity i v uplynulé sezóně při restaurování
jednotlivých stavebních a výzdobných součástí hrobového komplexu
princezny Šeretnebtej. Pro restaurátorské zásahy byly použity dva špičkové materiály. Prvním byly karbonové tyčové kompozity, donedávna
používané především pro aplikace ve zbrojním průmyslu a konstrukci
raket a letadel, zde pak pro lepení jednotlivých kamenných fragmentů
či statické zajištění poškozených pilířů či architrávu. Druhým pak byl
nanomateriál – struktury, které se staly v posledních letech vědeckým
hitem. V rámci restaurátorských prací v Abusíru byly použity ve formě
vápenné nanodisperze pro konsolidaci stavebních a výzdobných prvků
z vápence.

APPlICATION OF MODeRN MATeRIAlS IN ReSTORATION WORKS IN
ABu SIR, eGyPT
New materials have been increasingly
employed lately in restoration works in the location under the Czech
Institute of egyptology in Abu Sir, egypt. These were also used
during the last season in the restoration of the particular structural
and decorative elements of the Princess Shert Nebti's tomb. Two
top-quality materials were used for these restoration treatments.
The first were carbon rod composites that have been so far used
primarily for applications in the arms industry and the construction
of missiles and aircraft, for bonding the individual stone fragments
or static locking the damaged pillars or architraves. The second were
nanomaterials; structures that have become a scientific trend lately.
The latter were used in the restoration works in Abu Sir in the form of
lime nanodispersions for the consolidation of structural and decorative
elements from lime.

Obr. 1

Dvůr hrobky princezny Šeretnebtej v průběhu odstraňování
zásypu – v pozadí v písku poškozený architráv

VSTUPNí PRŮZKUM STAVU hROBKY PRiNCEZNY šERETNEBTEJ
Na počátku archeologického průzkumu lokality byl celý komplex překryt mohutnou vrstvou písku a suti dosahující mocnosti více než tři
metry nad korunou zdiva. Během jejího odstraňování se postupně
začaly objevovat různě velké fragmenty vápencových bloků a posléze
i čtyři horizontálně uložené – pouze hrubě opracované – ploché vápencové bloky. Všechny čtyři vápencové desky byly uloženy horizontálně
v severojižním směru a měly podobnou délku a šířku, cca 170 × 90 cm,
a tloušťku cca 25 cm. Na jižní straně se pod těmito bloky objevil vodorovně položený opracovaný blok s východo-západní orientací, čtvercového průřezu cca 48 cm (š) × 50 cm (v) a délky cca 240 cm, rozlomený
na dva kusy (vertikální prasklina vedla cca 100 cm od západního konce
bloku). Po odstranění další části zásypu vyplynulo, že jde o poškozený,
ale in-situ v navátém písku uložený architráv, podpírající čtyři zbylé
stropní desky. Jeho východní strana ležela na vrcholu jednoho z pilířů,
západní pak na obvodové stěně pilířového dvora. Během dalších prací
se postupně objevily další tři pilíře. Ty byly rozmístěny půdorysně
do tvaru téměř pravidelného čtverce. Jednotlivé pilíře byly dvojí velikosti – dva jižněji orientované měly pravidelný čtvercový průřez o straně
jednoho staroegyptského lokte (52,5 cm). Dva severnější byly celkově
o něco menšího obdélníkového průřezu o východo-západních stranách
50 cm a severo-jižních pak o něco užších – cca 48 cm. Všechny pilíře
byly z jednoho bloku kamene a dosahovaly výšky cca 320 cm. Na jižní
straně všech čtyř pilířů byly i pod silnými nánosy nečistot dobře patrné
hieroglyfické texty [Vymazalová – Dulíková, 2012]. Dalším významným
nálezem byl soubor soch nalezených v jihovýchodním rohu pilířového
dvora u vstupu do skalní hrobky. Soubor nalezený v této části kom-
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OšETřENí VÁPENCOVýCh PilířŮ A JEdNé SOChY Z hROBKY
PRiNCEZNY šERETNEBTEJ
Dalším z cílů restaurátorského zásahu v pilířovém dvoře hrobky princezny Šeretnebtej byla celková konzervace dochovaných nalezených
stavebních a výzdobných prvků – jednalo se o ošetření čtyř stojících
pilířů a jedné z nalezených polychromovaných vápencových soch,
která tvořila součást pohřební výbavy. Jak již bylo řečeno, socha byla
nalezena poškozená v zásypu v celkem jedenácti fragmentech různé
velikosti. Po provedení podrobného vstupního průzkumu bylo zřejmé,
že materiál všech čtyř pilířů i sochy princezny s dítětem je v poměrně
dobrém stavu. Vápenec se zdál být víceméně kompaktní, bez výraznějších povrchových defektů. Podobně i výsledky analýzy přítomnosti
vodorozpustných solí ukázaly pouze výskyt chloridů a to v nízké úrovni.
Proto nebylo nutné provést celkové odsolování. Povrch artefaktů však
byl silně znečištěn bahnem a dalšími nečistotami, jednotlivé hieroglyfické značky, provedené na jižní straně pilířů technikou zahloubeného reliéfu, byly nečistotami zcela vyplněny. Podobně i povrch
sochy byl silně znečištěn bahnem a dalšími nečistotami, které zakrývaly
jemnou modelaci i zbytky původní polychromie. Dochované fragmenty původní polychromie (černá paruka, modrá, žlutá, černá a bílá
na náhrdelníku, žlutá na těle ženské figury …) byly okamžitě fixovány
3% roztokem Klucelu G.
Pro čištění povrchu byla po provedení zkoušek čištění zvolena technika kombinující suchou a mokrou cestu. V prvním kroku tedy byly
nečistoty nejprve odstraněny mechanicky kombinovaným použitím
skalpelů, zubolékařských nástrojů a štětců různé tvrdosti. Poté byla
použita destilovaná voda s přídavkem 1% neionogenního povrchově
aktivního tenzidu pro lepší smáčení povrchu a usazených nečistot.
Jako vhodný způsob aplikace se ukázaly jednak buničinové zábaly,
a dále i sprayování povrchu jemnou vodní mlhou.
Testy a vyhodnocení bylo provedeno ve spolupráci s vedoucím restaurátorem sakkárského inspektorátu Ašrafem Júsufem a egyptských
kolegů Osamy Sabera a Ahmada Abdela Nabiho.

Obr. 5

Průběh čištění a odsolování pilířů v pilířovém dvoře hrobky
princezny Šeretnebtej

Obr. 6

Objev soch v serdábu hrobky princezny Šeretnebtej

Obr. 7

Reis Ahmed při vyjímání nalezených soch

KONSOlidACE dEGRAdOVANéhO VÁPENCE
Po kompletním vyčištění povrchu bylo patrné, že povrch vápence
je mírně degradován – povrchová vrstva vápence práškovatí a místy
i odpadává. Proto bylo rozhodnuto o aplikaci vhodného konsolidantu.
Na základě předchozích zkušeností byla zvolena aplikace některého
z konsolidantů na bázi vápna. Jedná se o materiál přirozeně se vyskytující ve struktuře tohoto kamene, který při výběru vhodného produktu
a vhodné technologii aplikace zajistí dostatečně hluboký průnik konsolidantu v potřebném množství s potřebným zpevňujícím efektem.
Zpevněný kámen si uchová dobrou paropropustnost a povrch nebude
pouze uzavřen pevnější krustou. Obecně lze zpevňovací proces vzdušného vápna (karbonataci) popsat následující rovnicí, při níž vzniká
téměř nerozpustný uhličitan vápenatý CaCO3:
Ca(Oh)2 + CO2

CaCO3 + h2O

Proces karbonatace vápna je pomalý a závisí na koncentraci oxidu
uhličitého v okolním vzduchu, na jeho parciálním tlaku, relativní vlhkosti vzduchu (Rh) a na teplotě. Je-li Rh < 50 % nebo Rh > 95 %, reakce
probíhá velmi pomalu. Průběh karbonatace vápna také negativně
ovlivňuje nízká teplota okolí [Rovnaníková, 2000]. Částice hydroxidu
vápenatého vzniklého klasickou metodou hašení (buď přidáním stechiometrického množství vody, příp. smícháním suchého vápenného
hydrátu s přebytkem vody) jsou poměrně veliké a pohybují se v řádu
desítek mikrometrů. To může být u materiálů s menší velikostí pórů
výrazně limitujícím omezením – konsolidant neproniká hlouběji
do struktury kamene, hromadí se na povrchu, kde vytváří povrchovou
krustu. Dalším omezením je i poměrně nízké množství rozpuštěného
konsolidantu a s tím spojená nutnost mnohonásobného opakování
aplikace. Proto se v poslední době pozornost obrací k možnostem
použití vápenného konsolidantu ve formě nanodisperze.

Nanodisperze hydroxidu vápenatého
Termínem nanomateriály jsou obecně nazývány takové materiály, jejichž částice mají velikost
minimálně v jednom nebo více rozměrech v rozsahu 1–100 nm. Pro lepší
představu, rozměry molekuly vody jsou řádově 0,1 nm, rozměry virů kolem
100 nm a rozměry bakterií kolem 1000 nm.
Nanomateriály jsou v současnosti s úspěchem užívány v mnoha oblastech – ve zdravotnictví, v elektrotechnice, potravinářství a kosmetice,
v textilním průmyslu, ve strojírenství i ve stavebnictví. V oblasti péče
o památky se nanomateriály používají k několika účelům, ale v první řadě
pro biocidní účinky některých nanočástic kovů (např. stříbro nebo měď).
Disperze uhličitanů (vápenatého, hořečnatého, barnatého atd.) jsou
dále užívány pro odkyselování papíru a pro preventivní vytváření tzv.
alkalické rezervy v papíru.
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ZÁVěR

PřílOhA – ANAlYTiCKé STANOVENí VOdOROZPUSTNýCh SOlí

Z dosavadního vyhodnocení restaurátorských zásahů provedených
v rámci uplynulé archeologické sezóny v jižním Abusíru lze konstatovat, že nové použité materiály splnily naše původní očekávání. Spoj
architrávu, realizovaný třemi čepy z karbonového kompozitu, zatím
nejeví ani po šesti měsících žádné znaky poškození. Vápencové pilíře
jsou po restaurátorském zákroku stabilizované, jejich povrch se zdá být
kompaktní a dostatečně zpevněný. V rámci prací příští etapy by bylo
žádoucí definitivně vyřešit zastření pilířového dvora, které by mělo
dostatečnou ochrannou funkci a účinně chránilo cennou památku
před působením degradačních vlivů. Kompletně zrestaurovaná socha
princezny Šeretnebtej byla podrobně fotograficky zdokumentována,
prozatím je umístěna v depozitáři sakkárského muzea a v nejbližší
době by měla doplnit jeho expozici.

Postup
Obsah vodorozpustných solí (chloridů, dusičnanů, dusitanů a síranů) byl stanoven pomocí selektivní analýzy firmy Merck.
Výsledky jsou uvedeny v Tab 1. Získaná data byla porovnána s normou
ČSN P 730610-2000 (Tab. 2) a směrnicí WTA 4-5-99/D (Tab. 3).
Analytické stanovení bylo provedeno jednak ve čtyřech vzorcích odebraných z povrchu jednotlivých bloků (vzorky číslovány B1, B2, B3
a B4 byly odebrány v podobném výškovém profilu cca v polovině
boční hrany jednotlivých bloků), jednak z povrchu architrávu v blízkosti praskliny (vzorek B5). Vzorky označené P1–P4 jsou odebrány
z jednotlivých pilířů ve výšce cca 1 m (číslování ve směru hodinových
ručiček P1 – severovýchodní až P4 severozápadní). Vzorky označené
S1 a S2 jsou analyzovány na dvou největších fragmentech sochy
(S1 v zadní části levého dolního rohu podstavce, S2 zadní část spodku
torza těla ženské postavy).
Číslo vzorku
B1
B2
B3
B4
B5

dusičnany
0
0
0
0
0

sírany
0
0,1
0
0,1
0

chloridy
0,30
0,25
0,20
0,50
0,09

dusitany
0
-

Číslo vzorku
P1
P2
P3
P4

dusičnany
0
0
0
0

sírany
0
0
0
0

chloridy
0,10
0,10
0,15
0,05

dusitany
-

Číslo vzorku
S1
S2

dusičnany
0
0

sírany
0
0

chloridy
0,05
0

dusitany
-

Tab. 1

Obr. 11

Postava stojícího malého chlapce – detail postupu tmelení
poškozených částí

Stupeň zasolení
nízký
zvýšený
vysoký
velmi vysoký
Tab. 2

Socha princezny Šeretnebtej s malým chlapcem – po celkovém
restaurování

chloridy

sírany

dusičnany

< 0,075
0,075 - 0,200
0,20 - 0,50
> 0,5

< 0,5
0,5 - 2,0
2,0 - 5,0
> 5,0

< 0,1
0,10 - 0,25
0,25 - 0,50
> 0,5

Srovnávací stupeň zasolení dle ČSN P 730610-2000 (v %)

Stupeň zasolení

chloridy

sírany

dusičnany

nízký
střední
vysoký

< 0,2
0,2 - 0,5
> 0,5

< 0,5
0,5 - 1,5
> 1,5

< 0,1
0,1 - 0,3
> 0,3

Tab. 3

Obr. 12

Obsah aniontů ve vodném výluhu u jednotlivých vzorků (v %)

Srovnávací stupeň zasolení dle směrnice WTA 4-5-99/D (v %)

Vyhodnocení
V analyzovaných vzorcích byla zjištěna pouze
přítomnost chloridů a síranů. Dusičnany ani dusitany nebyly, podobně
jako v předchozích analýzách vzorků z této oblasti, nalezeny v žádném
z analyzovaných vzorků. Obsah síranů je v případě nálezů u vzorků B2
a B4 v obou případech na nízké úrovni. Naopak chloridy byly detekovány téměř ve všech vzorcích, a to u vzorků B1, B2, B3 i B4 v úrovni
vysoké a pouze u vzorku B5 z architrávu v úrovni nízké či mírně zvýšené – jak dle vyhodnocení podle ČSN, tak i mezinárodní směrnice
WTA. u ostatních vzorků byly analyzovány chloridy pouze ve velmi
nízkém stupni.
Výsledky analýzy salinity vzorků v podstatě korespondují s analýzami
provedenými v rámci předchozích projektů v Abúsíru. V žádném ze
stanovení se výrazně nevymykají očekávání – hlavní složkou vodného
výluhu je rozpuštěný uhličitan vápenatý (jeho rozpustnost při 20 °C je
1,4 mg ve 100 g vody) a hlavním problémem je výskyt chloridů, které
jsou přítomny u všech analyzovaných vzorků, u některých dokonce
ve stupni vysoký až velmi vysoký.
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Musíme zdůraznit ještě jeden příznačný znak skleněných výrobků,
a tím je to, že z hlediska fyzikálních vlastností představují sice poměrně
tvrdý, avšak i křehký a citlivý materiál, který se vlivem nárazů nebo pádů
snadno rozbíjí. Stálá hrozba mechanického poškození skleněných předmětů otevírá otázku, zda takto poničené exempláře, které jsou z různých
hledisek významné a cenné, s velkým úsilím a nákladně restaurovat.
V článku předkládáme případovou studii restaurování značně mechanicky
poškozeného historického skla reprezentovaného číší malovanou emaily
vročenou 1693 z Nymburka. Zvolili jsme pracovně i časově náročnější
(nákladnější) přístup a zde publikovaný restaurátorský zásah může být
chápán jako příspěvek do odborné diskuze. V textu představujeme nejen
způsob restaurování cechovní číše, ale podrobněji se věnujeme i analýzám
skla a emailů, rekonstrukci motivu výzdoby a přepisu textu. 2

RECENZOVANÁ ČÁST
vyjádření cca 12 %. Povrch skla byl poškrábaný. Za zvlášť závažné jsme
pokládali to, že lomy některých střepů jsou záměrně hrubě zbroušeny
nebo oštípány, a to jak z povrchu, tak z hran střepů (Obr. 1 a 2).5 Povrch skleněných fragmentů můžeme hodnotit jako stabilní, nevykazující známky
korozního poškození. Obdobně lze posuzovat i všechny emaily, u kterých nedošlo k „podkorodování“. S „podkorodováním“ sklářských barev
se v restaurátorské praxi setkáváme často, zvláště u skel archeologického
původu [Součková Daňková, 2010]. emailová malba se jevila stabilní, ale
stejně jako samotné sklo byla mechanicky narušená poškrábáním a oprýskáním, takže na mnohých místech je motiv výzdoby blíže nezjistitelný.
Sklo je možné popsat jako transparentní, jemně nazelenalé se značným
množstvím drobných bublinek tvořících místy znatelná seskupení. Přítomnost bublinek vnímáme jako vadu skla související v tomto případě zřejmě
s nedokonalou technologií výroby skla a především s čeřicím procesem. 6

MAlOVANé SKlO Z KONCE 16. A dRUhé POlOViNY
17. STOlETí V ČEChÁCh
V průběhu historického vývoje se na skle uplatnila jednak malba
vypalovaná, tj. malba sklovitými emaily, a malba nevypalovaná,
tj. malba na studeno, která je nejstarší technikou malování skla
v evropě [Drahotová, 2005, 140]. V Čechách se sklo malované emaily
stalo nejvýraznějším produktem renesančního sklářství. Nejstarší české
číše se datují do sedmdesátých let 16. století [hais, 2005]. Náměty
emailové malby odpovídají dobovému prostředí a stylu života uživatelů těchto skleněných výrobků nejprve převážně z řad panovníka,
církve a české šlechty, později pronikají i do měšťanských vrstev.
Zvyšující se počet dochovaných exemplářů datovaných od konce 16.
a počátku 17. století hovoří o tom, že se znalost této techniky rozšířila do většího počtu hutí. Jednoduché i reprezentační sklo převážně
domácí produkce tak nacházelo široké uplatnění. Po třicetileté válce
sklářská výroba dostává jiné impulsy a ubírá se novým směrem
[Drahotová, 2011]. Vedle nově se rozvíjející výroby náročněji tvarovaného čirého a barokního křišťálového skla stále ještě pokračuje
produkce emaily malovaného skla renesančního typu [Drahotová,
2005, 195]. Je zjevné, že malba emaily i nadále nacházela své místo
a v lidovém stylu se používala až do počátku 19. století [hais, 2005].
Malované erbovní číše a číše s náboženskými, alegorickými či cechovními náměty vznikaly na přímé objednávky, ponejvíce jako dary
k významným životním a společenským událostem [Drahotová, 2005,
154]. Cechy, středověká a raně novověká řemeslnická sdružení, která
hájila práva a zájmy svých členů, plnily též funkci reprezentativní,
náboženskou a sociální, měly vlastní společenské rituály s mnoha symboly, které deklarovaly jejich vážnost [Janáček, 1968, 70]. K nim patřily
mimo jiné i skleněné nádoby se znaky cechů užívané při slavnostních
shromážděních, volbách cechmistra a přijímání do cechu [Drahotová,
2005, 153]. Oblíbeným tvarem dutého stolního skla byly číše.

Obr. 1

Číše z Nymburka. Detail motivu vola; vyštípané partie jsou
zřejmé především v místě horní části kůlu/věže a u nohou
zvířete (M. Knížová)

Obr. 2

Číše z Nymburka. Poškrábaná emailová výzdoba, oprýskání
skla je vidět u nohy zvířete (M. Knížová)

ČíšE MAlOVANÁ EMAilY VROČENÁ 1693 Z NYMBURKA
Skleněná číše malovaná pestrými emaily, opatřená nápisem a vročená
1693 je součástí sbírkového fondu Polabského muzea v Poděbradech
a patří ke starým přírůstkům. Do sbírek byla zapsána „Spolkem musejním v Nymburce založeným roku 1885“ spolu s dalšími předměty
„cechu řeznického“ v roce 1905. 3
Do současnosti se číše dochovala ve fragmentárním stavu a podle
paprskovitého rozlámání se můžeme domnívat, že byla roztříštěna
o hranu blíže neurčeného předmětu. S odkazem na zápis v inventární
knize lze předpokládat, že k rozbití a poztrácení některých zlomků
došlo až postupem času. Z ústně dochovaných zmínek víme, že v minulosti byly vyvíjeny snahy o její rekonstrukci. 4

STAV ČíšE PřEd RESTAUROVÁNíM A RESTAURÁTORSKý ZÁMěR
Číše se dochovala v 85 střepech s ostrými hranami a tloušťkou střepů
v rozmezí od 1,5 až do 3,7 mm. Vlivem mechanického poškození chybí
značná část dna i výdutě. Ztráta hmoty představuje v procentuálním

Během průzkumu jsme prokázali, že sklo číše i emaily jsou stabilní.
V řízeném ochranném režimu nehrozí bezprostřední nebezpečí vzniku
koroze a legitimní by bylo i rezignovat na jakoukoli změnu stavu předmětu. 7 K náročnému restaurování roztříštěné číše jsme přikročili z toho
důvodu, že se jedná o významný doklad hmotné kultury obyvatel
královského města Nymburka 17. století [Kulhánek, 1911] s předpokladem expozičního využití.
Restaurování předcházela diskuse s cílem shromáždit argumenty,
na základě jejich vyhodnocení přijmout závěry a stanovit způsob
vedení restaurátorských prací. 8 Zde navržené metody a prostředky
mají své výhody a rizika, některé se pokusíme popsat. Přestože se jedná
o nádobu s poměrně silným střepem, nelze vyloučit, že i minimální
smrštění doplňku, které je spojeno s vytvrzováním některých epoxidů,
by mohlo na předmět působit negativně. Nelze vyloučit ani nežádoucí
vliv mechanických vlastností, které se mohou v souvislosti se stárnutím

FKR 2013

27

RECENZOVANÁ ČÁST

jAnTAROvý DOmácí OLTářík
– ukřIžOvání s PAnnOu mARIí A sv. jAnEm
zdeňka němcová ● václav němec

(vasek.nemec@volny.cz)

Soukromá restaurátorská dílna

Domácí jantarový oltářík s Malou Kalvárií je součástí inventáře státního
zámku Rájec nad Svitavou. Vzhledem k jeho stavu jej však nebylo
možné prezentovat, byl uložen a následně restaurován. V průběhu
restaurování byly po dohodě se zadavatelem doplněny chybějící části
podstavce, kříže a vlastní postavy Krista. Jantarový oltářík se po restaurování stal součástí nově instalované expozice klenotnice státního
zámku Rájec nad Svitavou, která je zařazena do prohlídkové trasy
prvního patra zámku a která zavádí návštěvníky do appartementů
huga III., knížete ze Salm-Reifferscheidtu (1832–1890) a jeho manželky
Alžběty z liechtensteina (1832–1894). Tento jantarový oltářík je zřejmě
ojedinělým předmětem svého druhu na území naší republiky.

The DOMeSTIC SMAll AlTAR MADe OF AMBeR: The CRuCIFIXION
WITh VIRGIN MARy AND ST. JOhN
The domestic amber
altar with little Calvary is a part of inventory of the state castle of Rájec
nad Svitavou. Due to its condition, display of the altar was not possible
and therefore it was restored. Missing parts of the pedestal, the cross
and the figure of Christ were, after consultation with the contracting
authority, complemented. After restoring, the altar became a part
of the newly installed treasury exphibition of the castle of Rájec nad
Svitavou, which is included in the tour route on the first floor of the
castle and which leads visitors to appartements of hugo III, Prince of
Salm-Reifferscheidt (1832–1890) and his wife elisabeth of liechtenstein
(1832–1894). This small amber altar seems to be a unique object of its
kind in our country.

ÚVOd
Jantarový domácí oltářík pochází ze sbírek knížecí rodiny Salm-Reifferscheidtů. K jeho původu a způsobu, jak se dostal do majetku Salmů,
se zatím nepodařilo najít žádné archivní podklady. Rájecký oltářík lze
spojit s podobnými díly, která pocházejí z dílny předního gdaňského
umělce Michaela Redlina (kolem 1680). Patří do okruhu uměleckých
děl označovaných dobovým slovníkem jako artificialia, u nichž objednavatelé a sběratelé cenili umné zpracování a mistrovskou dovednost.
S obdobným typem jantarových oltáříků v podobě Malé Kalvárie – dřevěné jádro zdobené technikou inkrustace a doplněné slonovinovými
reliéfy – se můžeme setkat v panovnických a knížecích sbírkách jako
například v pokladnici Wittelsbachů v Mnichově, královské dánské
kunstkomoře zámku Rosenborg v Kodani.

POPiS PAMÁTKY
Celková výška oltáříku je 48,5 cm, rozměry základny jsou 15 cm × 12 cm.
Materiál: jantar, slonovina, dřevo (korpus podstavce), kovy: cín, mosaz,
textil ze spodu dřevěného korpusu – vlněná látka plátnové vazby, slída
(za řezbou Poslední večeře Páně).

Obr. 1

Přední strana s reliéfem Poslední večeře Páně
ze slonoviny v nice, reliéf ze slonoviny pod jantarovou
destičkou na podstavci – stav před restaurováním

FKR 2013

32

RECENZOVANÁ ČÁST
dOPORUČENý REŽiM OChRANY PAMÁTKY

Obr. 7

Vyčištěné a doplněné jantarové díly obkladu, doplnění
stávajícího papíru na dřevěném jádru japonským papírem,
odhalené perko na spodku podstavce pro nalepení spodních
profilových lišt s rekostruovanou drážkou

u oltáříku bylo doporučeno pouze lehké oprašování nečistot jemným
štětcem či prachovkou, vzhledem k náchylnosti na poškrábání vyvarovat se kontaktu s ostrými předměty.
Při manipulaci je nutné používat bavlněné rukavice. Zvláště je třeba
dávat pozor na samotný kříž, kde v minulosti došlo ke zlomení a velké
absenci jantaru. V rámci reverzibility a restaurátorské etiky bylo toto
místo iluzivně doplněno voskem a ne tvrdou pryskyřicí, proto je doplňované místo měkké a náchylné k poškození.
Oltářík byl v minulosti dle analýz opravován celuloidem, jehož zbytky
na oltáříku zůstaly, z něj se uvolňuje kyselina dusičná a deriváty, proto
nesmí být ve skleněné hermeticky uzavřené vitríně!
Doporučuje se osazení v bezprašném prostředí s minimálním výkyvem
teploty, doporučovanou teplotou 18–23 °C. Naprosto nevhodné je kolísání teplot [Kopecká a kol., 2002] a vzdušné vlhkosti 55 % (tolerovaný
interval 45–60 %). Nevystavovat přímému uV záření.

POZNÁMKY
Tyto části nebyly po konzultaci s investorem doplňovány.
Jantar je přírodní látka – fosilní terpenická hmota, nemá stabilní
přesné složení. Složení se do značné míry liší v závislosti na stáří
a nalezišti.
1

2

liTERATURA
•
•
•
•

•

Obr. 8

Obr. 9

Postupné nalepování jantarového obkladu klihem
na dřevěný podstavec

Jantarový domácí oltářík, přední strana, zrekonstruovaná
levá paže a prstová část Krista, opravený kříž, doplněný reliéf
slonovinou, doplněné spodní profilové lišty a části paneláže
– stav po restaurování (všechny fotografie – archiv autorů)

•
•
•
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Následovalo opláchnutí pod tekoucí vodou z kohoutku a poté destilovanou vodou. Poté byly artefakty ponořeny do ethanolu a vysušeny
vysoušečem. Předměty byly nakonec dvakrát nalakovány 10% w/v
roztokem akrylové pryskyřice v acetonu, zabaleny do polyethylenových sáčků a zapečetěny, uloženy do hermeticky uzavřených boxů
vyrobených z materiálu pohlcujícího sloučeniny s obsahem síry
a obsahujících silikagel.

VýSlEdEK KONZERVACE PO OšETřENí ARTEFAKTŮ
Zčernalá vrstva, která pokrývala artefakty, byla úspěšně odstraněna
ze všech předmětů, což bylo prokázáno pomocí analýz SeM/eDS provedených po jejich ošetření. Na povrchu nebyly nalezeny žádné korozní
produkty (obr. 8). Přesto byla SeM/eDS analýzami detekována rezidua
abraziv (CaCO3), což znamená, že odstranění těchto abraziv je velmi
obtížné, zejména pokud je povrch porézní.

RECENZOVANÁ ČÁST
ZÁVěR
Pomocí potenciostatické redukce byla úspěšně homogenně odstraněna zčernalá vrstva ze všech vybraných artefaktů. Tato metoda se jeví
jako vhodná a rychlá alternativa použitelná k identifikaci a odstranění
povrchových korozních produktů stříbra a mědi, které vytváří zčernalou vrstvu na archeologických stříbrných artefaktech majících dobře
zachovalou kovovou strukturu. ukázalo se, že metodu lze také dobře
uplatnit na předmětech, které již v minulosti prošly invazivním chemickým ošetřením. Aplikace této metody nevede k žádné ztrátě kovové
matrice a navíc lze takto ošetřit i křehké předměty, které by mohly
být poškozeny při mechanickém ošetření. V neposlední řadě může
být tato metoda výborně uplatněna u předmětů s bohatou výzdobou
granulací s množstvím záhybů, kam je obtížný přístup během čištění.

POděKOVÁNí
Rádi bychom poděkovali paní Françoise urban a Ing. Jaroslavu Voráčkovi za jejich přínosnou spolupráci a neocenitelnou pomoc s instalací
potenciostatu.
Prezentovaný výzkumný projekt byl podpořen Grantovou agenturou
České Republiky, projekt č. P405/12/2195P.

POZNÁMKY
MSe = mercury sulfate electrode (merkurosulfátová elektroda, pozn.
překl.)
2
Office de Coopération et d‘Information Muséales = Úřad pro mezimuzejní spolupráci a výměnu informací se sídlem ve francouzském
Dijonu (pozn. překl.)
3
IAQ (z angličtiny Indoor Air Quality) = zkratka pro kvalitu vnitřního
prostředí (pozn. překl.)
1
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Obr. 8

Ukázky stavu artefaktů po potenciostatické redukci.

UlOŽENí PřEdMěTŮ
Pro zabránění tvorby další zčernalé vrstvy na ošetřených předmětech
jsou zcela zásadní tato opatření: použití neutrálního materiálu pro
jejich uložení, regulace vnitřního prostředí (relativní vlhkosti) a správná
manipulace. Je třeba vyhnout se materiálům jako je dřevo, překližka,
dřevotřískové desky, nátěry na dřevo, sádra, lepenka, textil či dřevěné
podlahy [Beldjoudi-lacoudre-¬Dugot, 1999, str. 28]. Předměty se musí
uchovávat v neutrálních materiálech v hermeticky uzavřených boxech
obsahujících silikagel, vyrobených z materiálu pohlcujícího sloučeniny
s obsahem síry [lacoudre-Beldjoudi-Dugot, 1998, str. 268] a vždy se
s nimi musí manipulovat v čistých bavlněných rukavicích.

•

•
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Chemické složení slitiny a metalografický průzkum kovu
Chemické složení slitin použitých k výrobě egyptských sošek bylo
stanoveno pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu Tescan
Vega 3 s eDS analyzátorem Oxford Instruments INCA 350. Vzorky
k analýze a metalografickému výbrusu byly odebrány ve všech
případech ze středů podstavců sošek (Obr. 9). Její výsledky jsou
uvedeny v Tab. 1.

Obr. 5

Detail červeného kolorování ramene bohyně Eset

MATERiÁlOVý PRŮZKUM
Tloušťka a složení korozních produktů egyptských sošek
Složení korozních produktů bylo stanoveno metodou rentgenové
difrakční analýzy PANalytical X’Pert PRO. Korozní produkty všech tří
sošek jsou prakticky shodného chemického složení a jsou tvořeny
směsí bazického chloridu měďnatého, oxidu křemičitého, uhličitanu
vápenatého, síranu vápenatého, albitu a chloridu sodného s velmi
malou příměsí bazického chloridu měďnato-zinečnatého. Chlorid
sodný byl na povrchu všech tří sošek nalezen na několika místech
ve formě bílých krystalických výkvětů (Obr. 6). Ve směsi korozních produktů nebyla prokázána přítomnost hydroxyapatitu. Kovová matrice
nevykazuje charakteristické korozní napadení působením chloridů
ve vlhkém prostředí a dochovala se, vzhledem k předpokládanému
stáří sošek, ve velmi dobrém stavu (Obr. 7, 8).

Obr. 9

Místa odběru vzorků

Chemické složení slitiny (%)
Cu

Zn

Fe

Pb

Sn

Amon

68.3

26.4

1.2

0.7

1.6

Bastet

66.7

28.5

1.2

2.0

1.2

eset

66.9

28.6

1.3

2.0

1.2

Tab. 1

Chemické složení slitin použitých k výrobě egyptských sošek

Chemické složení slitiny použité pro výrobu egyptských sošek bylo
téměř shodné a jednalo se o jednofázovou mosaz s malým obsahem
olova, cínu a vyšším obsahem železa.
Metalografický průzkum kovu
Z odebraných vzorků kovu
byl připraven metalografický výbrus. Vybroušené a vyleštěné vzorky
byly leptány 5% roztokem FeCl3 a struktura materiálu byla pozorována
pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu Tescan Vega 3.
Obr. 6

Výkvěty chloridu sodného v korozních vrstvách bohyně Eset

Obr. 7, 8 Kovová matrice egyptských sošek Amona a Bastet
zcela neovlivněna charakteristickým korozním napadením
způsobeným chloridy a vzdušnou vlhkostí

Obr. 10 Struktura materiálu sošky boha Amona (matrice kovu Cu-Zn,
plynové dutinky a intermetalická fáze Cu3Sn – označeno šipkami)
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Arnutovce, r. k. Kostol sv. Heleny, bočný Oltár Panny Márie,
sv. Lucia. Foto © CHTO PÚSR

Gotické retábulum Oltára sv. Kataríny z Baziliky sv. Kríža v Kežmarku
je umiestnené na kamennej menze, kde pôvodná časť oltára je tvorená
z troch tabúľ a bočné krídla sú obojstranne maľované (Obr. 3). Zadné
strany oboch maľovaných krídel sa odhalili pri demontovaní oltárnej
architektúry v marci 2011. Ústredná tabuľa oltára zobrazuje tri postavy
na zlatom, brokátovanom pozadí s rastlinným motívom. V strede
je zobrazená sv. Katarína s príslušnými atribútmi, mečom a kolesom,
na jej pravej strane je zobrazená sv. Margita Antiochijská na jej ľavej

Obr. 7
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strane sv. Barbora, obe s príslušnými atribútmi. Na bočných krídlach
prednej strany sú vyobrazené svätice Dorota, Apolónia, Agneša, uršula.
Na zadných odkrytých stranách sú výjavy sv. Gregora Veľkého, sv. hieronyma a Bernardína Sienského a Stigmatizácie sv. Františka. Oltár bol
reštaurovaný v roku 2011.3
Oltár sv. Alžbety bol na dnešné miesto v krstnej kaplnke kostola sv.
Jakuba v levoči umiestnený v roku 1861. Pozostáva z dvoch slohovo odlišných častí, neogotickej architektúry, čiastočne i sochárskej
výzdoby a neskorogotického triptychu, ktorý je v kolopise svätožiary
sv. Štefana datovaný rokom 1493. Doterajšie interpretácie pôvodu
gotického triptychu spájajú toto dielo so zaniknutým kostolom sv. Alžbety na predmestí levoče, ku ktorému patril aj špitál. uvedený kostol
bol v roku 1532 z bezpečnostných dôvodov zbúraný a oltárny triptych
bol údajne vtedy prenesený do farského kostola, kde ho v oratóriu nad
južnou predsieňou v roku 1857 objavil známy zakladateľ českej kartografie Michal Václav Merklas. Podľa jeho nákresu v roku 1861 miestny
stolár Jozef Schmiet a jeho tovariš Valent Sirokofský zhotovili oltár,
ktorý polychrómovala Merklasova dcéra Matilda. Ikonografia oltára
je jednoznačne spojená s postavami svätcov, ktorí sa venovali dobročinnosti a skutkom milosrdenstva. Do blízkeho autorského okruhu
triptychu sv. Alžbety je dávaný oltárny triptych z Arnutoviec, oltár
z Radačova a oltár sv. Kataríny zo Spišského Štvrtku, dnes v kostole
v Turanoch, Madonu z Jánoviec (dnes v SNG), prípadne oltár sv. Mikuláša zo Spišskej Soboty. Autorstvo diela bolo najčastejšie pripisované
dvom odlišným dielňam stotožňovaným s Majstrom Mikulášom, alebo
Martinom. Výsledky posledného reštaurovania (Oblastný reštaurátorský ateliér v levoči, Mgr. art. Rudolf Boroš, 2005–2007) korigovali
názor o autorstve viacerých majstrov. Reštaurovanie ukázalo, že oltárny
triptych je dielom jednej dielne. Jeho autor použil kombinovanú techniku maľby. Využil možnosti použitia olejového spojiva a aj metódu
vrstvenej maľby. Jedným z charakteristických znakov je výrazná korekcia detailov i kompozičných celkov v rozvrhu podkresby robenej čiernou linkou. Pentimenti sú viditeľné vo vrstve maľby.4,5 Retábulum
je komponované výhradne z maliarskej výzdoby, kde hlavná tabuľa

Kežmarok, Kostol sv. Kríža, slávnostná strana Oltára sv. Kataríny. Foto © V. Šmigrovská
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použitie kermesu v maľbe, spomínané v historických zdrojoch, bolo
podporené chemickými analýzami. Použitie košenily poľskej a arménskej sa zdá skôr ojedinelé na základe písomných zdrojov, jednak podľa
analýz, čo môže byť skreslené nedostatkom údajov. Košenila americká sa objavuje v európe po objavení Ameriky. Dovážaná je približne
od 1520–1530 a od 17. storočia jej výskyt vo farebných vrstvách prevažuje nad ostatnými červenými farbivami. Nachádzame ju systematicky v maľbe aj polychrómii od konca 16. až do 19. storočia. V druhej
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polovici 19. storočia začína byť nahrádzaná syntetickými farbivami.9,10
Červené organické farbivo sa vyskytuje vo farebných vrstvách jednak
samostatne – a to tak, že vytvára výsledný farebný efekt, napr. na plášti
sv. lucie (Arnutovce) (Obr.11), na červených plášťoch sv. Štefana ( levoča)
(Obr. 12) –, jednak a častejšie však býva použité v lazúrnej vrstve na opakné
vrstvy alebo kovové fólie, ako už bolo uvedené na plášti sv. Kataríny
a rúchu sv. Doroty (Kežmarok). Prítomnosť týchto organických zložiek maľby
bola potvrdená µ-FTIR spektrofotometrickou analýzou (Obr. 13 a,b). 11

Obr. 12

Levoča, Oltár sv. Alžbety Durínskej, sv. Štefan, vz. č. 7710:
červený plášť sv. Štefana. Priečny rez VIS :1 biely podklad
zo sedimentárnej kriedy , červená lazúrna vrstva obsahujúca
červené organické farbivo. Foto © CHTO PÚSR

Obr. 11

Levoča, Oltár sv. Alžbety Durínskej, sv. Štefan, detail.
Foto © Archív SNM-SM Levoča

Obr. 13

FTIR spektrofotometria, Oltár sv. Kataríny, Svätá Katarína, vz. 10677: červený plášť. FTIR spektrum vzorky bolo porovnané so spektrom
prírodnej košenily (13a) a kyseliny karmínovej (13b), ktoré potvrdili ich prítomnosť. Záznam © M. Reháková
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gERARD DOu: mLADá DámA nA bALkóně.
AuTORské PROměny ObRAzu
jiří Třeštík1 ● Ivana vernerová1 ● Radka šefců1
Anja k. ševčík1 ● Tomáš Trojek2
1

(trestik@ngprague.cz)

Národní galerie v Praze, 2 České vysoké učení technické v Praze

Příspěvek se zabývá průzkumem obrazu Gerarda Doua – Rembrandtova žáka a zakladatelské osobnosti „leidenské jemné malby“. Restaurátorský a přírodovědný průzkum obrazu Mladá dáma na balkóně
(Národní galerie v Praze, inv. č. O 650) probíhal v letech 2006–2011.
Cílem průzkumu v rámci probíhajícího restaurování bylo nalézt
odpověď na otázky vztahující se k problematice postupného vzniku
a proměn tohoto neobvykle utvářeného obrazu. Záměrem bylo identifikovat použité materiály, rozpoznat originální malbu, pozdější zásahy
a na základě získaných poznatků se vyjádřit i k důvodům neobvyklé
montáže desky. Výsledky komplexního průzkumu, kdy byly použity
zobrazovací (CT, RTG, VIS, uV, IRR) a instrumentální metody na mikro-vzorcích (SeM/eDAX, mikroskopická analýza), byly vyhodnoceny
v kontextu s výsledky získanými neinvazivními metodami rentgenfluorescenční analýzy (RFA) a mikroanalýzy (µRFA). V rámci multidisciplinárního přístupu řešitelského týmu historika umění, restaurátora
a přírodovědců bylo možno rozpoznat a zhodnotit časovou posloupnost vrstev a jejich vzájemných souvislostí.

GeRARD DOu: yOuNG lADy ON A BAlCONy. The TRANSFORMATION
OF A PAINTING
The paper deals with the examination of
a painting by Gerard Dou, Rembrandt’s pupil and founder of the leiden
school of “fine painting”. The panel young lady on a Balcony (National
Gallery in Prague, Inv. No. O 650) was restored and scientific examination
of was carried out between 2006 and 2011. The investigtion conducted
during restoration sought to answer questions related to the gradual
birth and transformation of this unusual painting. It sought to identify
the materials used, the original painting and later interventions and to
find out why the panel was mounted in such an unusual way. The results
of the detailed examination using visualization (CT, RTG, VIS, uV, IRR)
and instrumental methods on micro-samples (SeM/eDAX, microscopic
analysis) were evaluated in the context of results obtained by noninvasive X-ray fluorescence analysis (RFA) and microanalysis (µRFA)
methods. Thanks to the multidisciplinary approach of the research team
comprising an art historian, a restorer and scientists, a time sequence of
the layers and their mutual relations could be identified and evaluated.

Obr. 1

Gerrard Dou, Mladá dáma na balkóně. Národní galerie v Praze.
Fotografie © 2013 Národní galerie v Praze, autor: J. Třeštík

Studie shrnuje výsledky průzkumu díla Gerarda Doua (1613–1675)
Mladá dáma na balkóně (dub, větší formát 38 × 29,8 cm, formát vložené
centrální desky 18,8 × 14 cm, před 1665, Národní galerie v Praze, inv.
č. O 650, Obr. 1).1 Obraz byl představen na vůbec první výstavě exkluzivně věnované jednomu holandskému malíři již v roce 1665 v leidenu.
Toto dílo daroval v roce 1890 kníže Johann II liechtenstein obrazárně
Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze. Dnes je vystaveno
ve stálé expozici starého evropského umění Národní galerie v Praze
ve Šternberském paláci. Deska je dílem jednoho z nejvýznamnějších
malířů zlatého věku holandského umění 17. století. Základy řemeslné
dovednosti si Dou osvojil v technice rytí skla a následně se stal prvním žákem Rembrandta van Rijna. V leidenu založil velmi úspěšnou
a vlivnou školu „leidenské jemné malby“ (fijnschildery). Precizní malířská technika, delikátní kolorit a emailová hebkost učinila z Doua nejlépe placeného holandského malíře 17. století.2
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vnější

Obr. 7

Viditelná původní malba architektury, detail po sejmutí
laků a retuší. Fotografie © 2013 Národní galerie v Praze,
autor: J. Třeštík

Obr. 8

IRR. Detail listů vinné révy překrytých malbou baldachýnu.
Fotografie © 2013 Národní galerie v Praze

Z výsledků analýz je možno říci, že jde o techniku malby, kdy na sebe
byly postupně nanášeny barevné vrstvy tak, aby v optickém součtu
byla dosažena výsledná barevnost i modelace. V partiích oblohy a zeleného kabátku byla potvrzena na vnitřní i vnější desce téměř shodná
stratigrafie. Na dřevěné desky byla nanesena subtilní vrstva uhličitanu
vápenatého (křída).19 Tato vrstva sjednocovala její povrch před nanesením dalších vrstev a byla identifikována na vnitřní desce v partiích
oblohy a šatu a téměř na všech mikro-vzorcích z vnější rozšířené desky,
zejména v malbě vody, oblohy a architektury.
Na většině plochy je světlá, mírně probarvená podmalba nanesená
postupně kladenými vrstvami. Dominantně je tvořena olovnatou
bělobou ve směsi s železitými pigmenty20 a černí. Vícevrstevná podmalba u Douových děl je obvykle v hnědých, šedých a šedohnědých
odstínech.21 Tyto zabarvené monochromní vrstvy podmalby ovlivňují
výsledné zabarvení a vyznění tonality malby.
V malbě Gerarda Doua se setkáváme s použitím klasických pigmentů
typických pro malířství období 17. století.22 Nejčastěji byly v malbě
holandských mistrů používány olovnatá běloba, železité pigmenty
(různě zabarvené okry a hlinky, umbra, siena), rumělka, ultramarín,
indigo, smalt, olovnato-cíničitá žluť, neapolská žluť, červená a žlutá
barviva, kasselská hněď a černě.
V modré malbě oblohy byla identifikována směs olovnaté běloby
a přírodního ultramarínu (Obr. 9).23 Pod ní leží souvrství tmavě zabarvených vrstev podmalby směsi černě s olovnatou bělobou a s příměsí
železité červeně.

vnitřní

Obr. 9

Stratigrafie malby oblohy na vnitřní a vnější části v odraženém
a v ultrafialovém světle. Na obou stratigrafiích je subtilní
vrstva uhličitanu vápenatého, tmavší vrstvy podmalby,
tmavá vrstva starší malby architektury a modrá malba
oblohy. Ve vrstvách podmalby je olovnatá běloba s příměsí
železitých pigmentů a černě. V malbě oblohy je olovnatá
běloba a ultramarín. Na povrchu je tenká vrstvička malby
červeného lístečku vinné révy. Fotografie © 2013 Národní
galerie v Praze, autor: R. Šefců
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Tab. 1

Celkový pohled na knižní vazbu

Tab. 2

První iluminovaná dvoustrana před restaurováním

Tab. 3

Poškození knižního bloku v zadní části knihy

Tab. 4

Detail poškození papíru

Tab. 5

Dochovaný způsob sešití složek

Tab. 6

Vlákninové složení papíru s vlákny a sporami plísní

Tab. 8

Celkový pohled na rukopis po restaurování v ochranném
obalu s integrovaným stojánkem

Tab. 7

Detaily oprav papíru
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Na snímací mechanice se pak vyskytuje i jazýček, který tuto funkci opět
vypíná, tedy pokud je v programovém pásu příslušný otvor.
Velký basový buben a činel mají společnou paličku a tedy jeden snímací
jazýček, naopak malý buben má dvě paličky ovládané dvěma snímacími
jazýčky. To umožňuje rychlé opakování úderů střídáním paliček.
Poslední součástí je zesilovací – ztlumovací zařízení (dynamika)
na pravém boku mechaniky, které je ovládáno také příslušnými jazýčky,
respektive otvory v pásu. Pokud je otvorem sepnut zesilovací jazýček,
je pomocí pák zařazen hřeben s šikmým ozubením v jednom směru.
Pomocí hřebenu a kývavého pohybu dojde k posunu celého dílu zařízení. Přitom se zvětší výška zdvihu kladívek – údery jsou intenzivnější
a zvuk hlasitější. Ztlumování probíhá podobně. Je ale zařazen druhý
hřeben s šikmým ozubením v druhém směru, dojde ke zmenšení
zdvihu kladívek a tím pádem ztlumení zvuku. Nevýhodou této funkce
je, že dynamika je ovládána pouze u všech tónů najednou. Nelze tedy
např. ztlumit doprovod a současně zesílit melodii.
Programový pás – poloha otvorů určuje v šířce pásu melodii a v délce
pásu rytmiku. Velikosti otvorů určují délky tónů. Např. nota čtvrťová
je tvořena krátkým otvorem, nota celá delším otvorem. Firma Symphonion vyráběla minimálně dvě velikosti těchto orchestrionů, respektive
dvě šíře pásů s různými rozsahy a funkcemi. uvnitř orchestrionu je umístěn štítek s trojjazyčným nápisem (německy, anglicky, francouzsky):
„Při objednávání melodie, uveďte prosím velikost č. 2“. V literatuře [Bowers,
Q. David, 1972, s. 624] bylo nalezeno jediné vyobrazení podobného
orchestrionu Symphonion (Obr. 5). Z něj je patrná větší šíře pásu a orchestrion nese označení č. 1. Je ale pravděpodobné, že Symphonion vyráběl
více šířek pásů, ale nepodařilo se o tom najít žádný záznam.

Nevhodné uložení způsobilo také poškození kovových dílů korozí
(díly stroje, mechaniky, akustického elementu, drobné díly – kování,
kolečka sloužící k manipulaci s orchestrionem…). Na železných
niklovaných táhlech a pákách došlo k podkorodování a ztrátě
většiny povrchové úpravy. Niklování zůstalo zachované pouze na
méně exponovaných plochách. Pohyblivé díly stroje a mechaniky
byly znečištěny velkým množstvím starého ztuhlého oleje, toto
znečištění působilo paradoxně jako kvalitní konzervační vrstva
a tyto díly nejsou poškozeny korozí. Abrazivním působením nečistot
usazených na oleji (činitelů je ale více) došlo v některých ložiscích
kol k zadření čepů. Jedná se především o čepy hnacího a západkového kola.
hlavní díl snímacího zařízení je opatřen zářezy, ve kterých by se měly
pohybovat snímací jazýčky, a je vyrobený ze zinkové slitiny. Ta ale
podlehla značné degradaci. Došlo k rozpraskání a s tím spojenému
zvětšení objemu a deformaci dílu. Některé části mezi zářezy jsou vylámané a chybí. V důsledku zvětšení objemu jsou jazýčky nepohyblivé
a celý díl nabyl na své délce (38 cm) o asi 4 mm (Obr. 6). Tím došlo
ke změně rozteče zářezů – jazýčků, které proto nelícují s ostatními
díly mechaniky. Došlo také k průhybu dílu, kvůli kterému přítlačný
válec uprostřed nedoléhá ke snímacímu zařízení. Nemůže zde tedy
dojít k přitlačení programového pásu a zadržování příslušných kladívek. Průzkumem bylo dále zjištěno opotřebení filcových zádržných
výstupků na zadní straně kladívek a filc na dusítkách chybí zcela.
Činná plocha kladívek nevykazuje znatelnější opotřebení. Chybí rovněž jeden snímací jazýček a na dalších šesti jsou ulomena zádržná
ocelová pérka.

Obr. 5

Obr. 6

Jediné dohledané vyobrazení podobného orchestrionu
Symphonion [Bowers, Q. David, 1972, s. 624]

Stupeň deformace hlavního dílu snímacího zařízení – porovnání
s nově vyrobeným dílem

PRŮZKUM

RESTAURÁTORSKý ZÁMěR

Průzkum stavu památky byl proveden s ohledem na materiály, ze kterých
je předmět vyroben. Součástí průzkumu bylo zhotovení fotografické
dokumentace celého předmětu, jednotlivých částí a povrchu, před
restaurováním, v průběhu a po restaurování. Orchestrion byl téměř
kompletní, chyběla pouze natahovací klika, kladky na stropě skříně,
sloužící k vedení závěsného lana od stroje k závaží a dřevěná nástavba
na skříni. Značný problém znamená fakt, že se nedochoval žádný programový pás – zbylo zde pouze šest nosných cívek.
Vlivem dlouhodobého nevhodného uložení došlo k poškození skříně
plísněmi a dřevokazným hmyzem. Přestože bylo přistoupeno k pozvolnému vysušování skříně (při relativní vlhkosti 40–55 % a teplotě 18–20 °C),
došlo ke značnému popraskání tenké rezonanční desky, naštěstí ale nedošlo k odlepení žeber. Celý orchestrion byl znečištěn velkým množstvím
prachu. Důkladným průzkumem, restaurováním, a vypracováním záměru
a restaurátorské dokumentace skříně a všech dřevěných dílů se zabýval
spolupracující restaurátor nábytku David Raška.1

Průzkumem se prokázalo, že poškození většiny dílů mechaniky a stroje
není příliš vážné a orchestrion je možné uvést do funkčního stavu. Zprovoznění orchestrionu je i základním požadavkem majitele, ale je možné jen
za předpokladu, že budou doplněny všechny chybějící funkční díly (kladky
na stropě skříně, snímací jazýček a zádržná pérka), budou přeleštěny čepy
kol a vyvložkována ložiska, dolepen filc na dusítka a zádržné výstupky
na paličkách, a vyroben nový hlavní díl snímacího zařízení, který se jako
jediný zásadně neslučuje s funkčností orchestrionu. Na doporučení odborné
firmy Rendl piana2 je nutné k zajištění spolehlivé funkčnosti orchestrionu
i napnutí nových strun a použití nových, větších, ladicích kolíků (viz dále).
Všechny restaurátorské zásahy budou provedeny po předchozí konzultaci s majitelem a zároveň v souladu s profesním etickým kodexem
konzervátora-restaurátora, podle zásad památkové péče a s ohledem
na zachování a udržení autenticity památky.
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Okraje bočnic, ozdobené navázanými díly s výšivkou provedenou
v usni, vykazují opět druhotné navázání k sedlu. Pod přibitou střední
bočnicí s barevnými střapečky se nachází poměrně nové řemení, přichycené ke kostře pomocí šroubů s plochou hlavou. Opět se jedná
o pozdější funkční úpravy na sedle.
V této fázi bylo přikročeno též k zajištění výšivek. uchování výšivek
na africkém sedle ohrožoval potrhaný samet, který tvoří jejich nosný podklad. K jeho záchraně bylo použito vylepšené metody, která se používá
při restaurování historických oděvů. Miniaturním otvorem byly pomocí
nitě vtaženy pod trhliny v sametu hedvábné, a kde bylo možno sametové,
záplaty. Díky tomu se podařilo nezasáhnout násilně do struktury sedla
(např. páráním původních švů), čímž jeho historická hodnota byla lépe
zachována. Problémem byla rozvolněná porta na celém okraji lemu.
Až při bližším zkoumání bylo zjištěno, že se jedná o jednotlivé stáčené
dracounové nitě položené vedle sebe a sešité k sobě žlutým hedvábím,
které zároveň tuto vytvořenou portu přišívalo k okraji sedla. Všechny
tyto nitě bylo nutno urovnat jednu vedle druhé a takto je i zajistit, což
bylo provedeno hedvábím. Poté bylo zapotřebí přistoupit k jejich podložení, k tomuto účelu byla použita lacetka (pružná stuha). Nitě byly na
ni přiskeletovány jemným hedvábným vláknem. Takto opravená porta
byla pomocí žlutého hedvábí našita zpět na okraj sedla. Při této práci
byl použit původní typ stehu – samozřejmě tak, že šití bylo provedeno
výhradně do původních otvorů v usni, aby se sedlo nepoškodilo. Přitom
byly použity všechny původní otvory, aby se nezměnil vzhled lemu.
Zajištění výšivky
Výšivka byla v poškozených a uvolněných
částech fixována šitím hedvábnou krepelínou, uvolněné flitry přišité
PeS hedvábím. Chybějící části výšivky nebyly doplňovány.
Silně poškozená výšivka na předním a zadním středu lemu bočnic byla
zajištěna obarvenou krepelínou. Šití bylo provedeno přes narovnané
kovové nitě, vpichy v místech perforace podkladové usně.

Obr. 5

Výšivka před restaurováním
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Obr. 7

Čištění výšivky

Turecké sedlo
Postup restaurování výšivky a sametu
Podložení poškozených míst sametu bylo provedeno lněným plátnem, obarveným
na příslušný odstín, a skeletováním hedvábnou krepelínou. len je nejvíce podobný základu sametu, který by mohl být lněný nebo konopný,
vlas je hedvábný. Drobná poškození po proražení ostrým předmětem
v okrajích bočnic byla místy podložena hedvábím vínové barvy. Zde
by podkládání mohlo být považováno za nevhodné, vzhledem k druhotným, zřejmě funkčním úpravám na sedle. Při porovnání s jinými
dochovanými jezdeckými sedly ze stejné oblasti by otvory mohly sloužit k zavěšení přídavných dílů či ozdob. Po pečlivém zvážení vhodnosti
dostupných materiálů k doplnění chybějícího rohu bočnice bylo zvoleno neutrální doplnění usní podobného charakteru, na vrchní straně
pak hedvábnou krepelínou vínové barvy s naznačením ozdobného
lemu z dobarvené usně.
Výšivka musela být zajištěna skeletováním a přišitím k sametu. Podložení výšivky z jemné usně bylo nutné před přišitím změkčit pomocí
tampónů vlhčených roztokem izopropylalkoholu a vody s jemným
tukováním lanolínem v technickém benzínu. Následovalo vyrovnání
do původního tvaru pomocí dlah. Dle současných trendů restaurování byly zajištěny dochované části a chybějící části výšivky nebyly
doplněny, i když by toto bylo možné vzhledem k zachovalým stopám
v sametu. V úvahu by však bylo možno brát pouze doplnění náznakové,
pomocí jemného pergamenového podkladu. Šití bylo provedeno hedvábnou krepelínou dobarvenou na odstín kovových nití.
Podkládání a doplňování usně
u značně poškozených lemů
bočnic byla zvolena kombinace lepení Chemoprenem na vnitřní straně
u usně a klihem na vrchní straně k sametu, kde není vhodné obnovit
šití. Při prošívání by byla původní velmi jemná a zteřelá useň zcela
zničena. Přišití dracounové nitě, vložené jako ozdoba do prošití lemu,
bylo obnoveno pouze na části dolního kraje levé bočnice. K šití byly
použity PeS nitě.
V obou vnitřních obloucích rozsoch byly uvolněné bočnice znovu přibity
čalounickými hřebíky, podobnými původním. Dochované části zkorodovaných původních hlav hřebíků jsou přiloženy k restaurátorské zprávě.
Třmenové řemeny, z nichž se jeden dochoval celý a druhý pouze zčásti,
byly po doplnění novou usní a podložení odtrženého poutka provlečeny otvory v kostře a zapnuty na přezky.
Barvení
Barvení nového textilního materiálu bylo provedeno
ostalánovým a saturnovými barvami.

Obr. 6

Výšivka po restaurování
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Tlačiarenský signet

Tematický záber egenolffových vydaní je mimoriadne pestrý. Prezentujú ich tlače z oblasti filozofie, teológie, spoločenských vied,
botaniky (Obr. 3) a gramatiky. Tlačili diela erazma, Melanchtona
a ďalších významných osobností svojej doby. Prevažná časť týchto
prác je uložená aj v depozitoch Slovenskej národnej knižnice
v Martine.

Obr. 4

Zdobenie knižnej väzby slepotlačou

Obr. 3

Obr. 5

Ilustrácie s drevorezmi

Obr. 6

Pôvodný titulný list

Ilustrovaný herbár

STAV dOKUMENTU PREd REšTAUROVANíM
Chronica patrí k významným knižným pamiatkam 16. storočia, je viazaná v tmavohnedej triesločinenej koži, bohato zdobená slepotlačou
(Obr. 4). Kniha je bohato zdobená ilustráciami s drevorezmi (Obr. 5).
Knižný blok bol značne poškodený a vyžadoval si komplexný reštaurátorský zásah. Kožený poťah bol zachovaný v pomerne dobrom
stave. Na knižných doskách sa nachádzajú pozostatky bavlnených
zväzovacích šnúrok, ktoré slúžili na uväzovanie bloku. Predsádky ani
prídoštia sa nezachovali, podobne ako titulný list dokumentu (Obr. 6),
predhovor a register. Z kapitálikov sa zachoval len horný, ručne vyšitý,
dolný sa nezachoval. Knižný blok bol šitý na 4 jednoduché pravé
väzy. V lomoch zložiek a po okrajoch listov sa nachádzali papierové
prelepy, ktoré už niekto pri predchádzajúcej oprave dokumentu
použil na zalepenie trhlín. Knižné dosky neboli z lepenky, ale zlepené z ručne písaných fragmentov (Obr. 7). Na prvom liste knihy sa
nachádza podpis – l. Werssowecz, rukopisný záznam s týmto menom
sa nachádza aj na poslednej strane. V knihe je množstvo rukopisných
marginálnych poznámok, ktorými používateľ knihy dopĺňal údaje
uvedené v tlači.
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košile u pravého rukávu tak, aby dokonale navazovala nově odlitá část
na původní bez přerušení vzoru. Velmi pracné bylo i cizelování, zahlazení
a retušování okrajů manžety s vlnkovým dekorem na pravé ruce.
8/ Osazení pravé ruky
V Pe pěnou a sádrou vyplněné a zaškrábané oblasti předloktí pro dokonalé osazení ruky byly vyvrtány mikrovrtačkou dva otvory shodného průměru pro dva spojovací dřevěné
kolíčky, o délce 150 mm a ø 10 mm.
Shodně byly vyvrtány i otvory v plné mase ruky. Všechny otvory byly
doladěny skalpelem a zubařskou špachtlí. Vnitřní prostor styčných ploch
byl sádrován tak, aby bylo zamezeno pohybu spojovacího materiálu.
Před spojením byly spojovací tyčky potřeny sádrou, aby došlo k maximálnímu možnému spojení ve hmotě. Přechody mezi zápěstím a rukávem byly doplněny sádrou a vycizelovány mechanickou retuší za sucha.

Obr. 9

Dřevěné kolíčky umístěné v pahýlu pravé ruky

Obr. 11

Formování poloviny dýky

Obr. 12

Odlitek dýky po umístění na opasku

10/ Vytvoření repliky kopí
Tělo kopí tvoří kulatina z borového
dřeva o délce 210 mm a průměru 30 mm, opatřena nátěrem bílého
Balakrylu uni mat. Na horní části byl vytvořen reliéf pomocí akrylového
tmelu od firmy heT a aplikované sádrové odlitky nýtů a zdobných
prvků, které se dle fotodokumentace dochovaly na kopí. hlavice kopí
byla nejprve vymodelována z hrnčířské hlíny, následně zaformována
do lukoprenu N 8200. Byly zhotoveny dva odlitky, které po retuši
byly slepeny Dispercollem D3 a retušovány jako jeden kus. hlavice
byla nasazena na násadu kopí pomocí dřevěného kolíčku o délce 100
mm a ø 10 mm, sádry a Dispercollu D3 pro zvýšení stability a fixace
na poměrně malé ploše.
Obr. 10

Nově vytvořená pravá ruka a manžeta s kroužkovanou košilí
po rekonstrukci ve hmotě

9/ Vytvoření repliky dýky
Model dýky byl vymodelován
z točírenské hlíny (světlá SB), a následně odlit do formovací silikonové hmoty lukoprenu N Super. Dýka byla odlita na dvakrát. Jeden díl
rozdělávací vody pro přípravu sádrové suspenze byl nahrazen jedním
dílem PVAc adheziva (zn. DISPeRCOll D3), pro zvýšení mechanických
vlastností odlitku dýky. Odlité a retušované poloviny byly k sobě slepeny PVAc adhezivem a po zaschnutí doladěny do konečného vzhledu
sádrováním a mechanickou retuší. Na sochu byla dýka připevněna
pomocí dvou dřevěných kolíčků o délce 100 mm a ø 10 mm. V místech
připevnění dýky se dochovaly dva původní dřevěné kolíčky, které ale
nebylo možné použít kvůli jejich deformaci a nevyhovující délce. Byly
zasáčkovány a přiloženy k odlitku jako příloha.

11/ Povrchová úprava sádrového odlitku
Na žádost majitele
byl odlitek patinován politurou z bílého šelaku (poměr šelaku k lihu
1 : 5). Po zaschnutí byl povrch přeleštěn polosuchým štětcem, čímž
se vytvořil hladký, matně lesklý povlak zabraňující nasákavosti.

ZÁVěR
Během restaurování byly z povrchu původního sádrového materiálu
odstraněny veškeré povrchové nečistoty, které nebyly součástí původního díla. Vzorky v minulosti odlámaných kousků sádry, které se nepodařilo umístit, zbytky juty, pytloviny a hnědého balicího papíru z pahýlu
pravé ruky byly přiloženy k ošetřenému odlitku. Náhrady pravé ruky,
dýky a kopí byly vytvořeny podle sochy sv. Václava, umístěné v katedrále
sv. Víta. Viditelné výrobní vady – zejména vzduchy v oblasti podstavce
a zadní straně pláště byly na žádost majitele ponechány.

FKR 2013

126

NERECENZOVANÁ ČÁST

kOnzERvAcE PřEDměTů z hRObu šAmAnA z LOkALITy
mIchnOvkA (k.u. kRATOnOhy)
ÚVOd – NÁlEZOVé OKOlNOSTi
marcela Raková
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
m.rakova@muzeumhk.cz

Příspěvek je věnován kompletní konzervaci předmětů významného
archeologického nálezu, žárového hrobu šamana lužické kultury.
V srpnu 2012 vyzvedli pracovníci Muzea východních Čech pod vedením
Mgr. Pavla horníka depot datovaný do doby bronzové a doby římské.
Fotodokumentace zachycuje sondu před vyzvednutím památky i celý
proces konzervování jejích jednotlivých částí. V rámci neinvazivního
průzkumu byly využity moderní metody zobrazení, rentgen a počítačová tomografie (CT). Rentgen prokázal přítomnost velkého množství
drobných předmětů (korálků a ozdob) z bronzu a organických materiálů, uspořádaných do šňůr. Pro přesné zjištění a dokumentaci polohy
předmětů v nádobě byl počítačovou tomografií pořízen trojrozměrný
obraz obsahu bloku, poté byl blok rozebrán a předměty vypreparovány. Jedná se s největší pravděpodobností o náhrdelník nebo opasek
tvořený korálky z mušlí, jantaru a bronzovými pukličkami, spirálkami
a kroužky, navlečený na dvou nitích a doplněný mohutným bronzovým
přívěskem. Samotná konzervace probíhala v několika etapách, po rozebrání bloku byly předměty roztříděny podle materiálu (bronz, jantar,
mušlové korálky a nitě), čištěny a konzervovány. K čištění předmětů
byl vedle klasických metod použit i pulzní laser ARTlIGh II.

CONSeRVATION OF OBJeCTS FROM The ShAMAN GRAVe IN lOCATION
OF MNIChOVKA (K.u. KRATONOhy)
The article is dedicated
to the complete process of conservation of objects, found in a grave of
a significant archaeological importance, belonging to a shaman
of “luzicka culture”. In August 2012 Mgr. Pavel hornik and his
archaeological team from The Museum of eastern Bohemia in hradec
Kralové (latered to as MeB hK) have excavated historical deposits
dating back to the bronze and roman period . Photo-documentation
accompanying this article, illustrates aspects of the numerous processes;
including photographs taken prior and during excavation which are
then followed by detailed documentation of step by step conservation
process of individual elements. In the interest of un-invasive investigation
modern technology such as x-ray and computer tomography (CT) has
been used. The x-ray images have reviled a presence of a large number
of small objects; such as beads and other ornaments from bronze and
organic materials, arranged on threads. The CT 3D image has been used
to determine the exact content of the block and precise positioning
of the objects enclosed. The block of soil was subsequently dismantled
and individual elements were extracted and conserved. The find is most
probably concerning a necklace or a belt assembled from, spirals, rings
and beads made out of shells, amber and bronze, all threaded on two
strings and accompanied by an additional large bronze ornament.
The conservation has been realised in a number of stages. After the
block of soil was dissolved, the individual elements found inside were
sorted to relevant groups according to the origins of their materials
(bronze, amber, shell and threads). The found objects were cleaned and
conserved. During the cleaning process the pulsar laser ARTlIGh II has
been used alongside with some more traditional methods.

Dne 11. 8. 2012 amatérský spolupracovník Muzea východních Čech
v hradci Králové (MVČ) Jan Skala odkryl při detektorové prospekci část
žárového hrobu, z něhož vyzvedl bronzový kroužek, sedm knoflíků,
bronzovou spirálku a několik malých keramických střepů. Poté o nálezu
informoval příslušné archeologické pracoviště (MVČ). Po dohodě
s vlastníkem polností byl na místě nálezu proveden záchranný archeologický výzkum, který trval od 14. do 15. 8. 2012. Na místě objevu
byla vykopána sonda o hraně 1 m. Ve vymezeném prostoru došlo
ke snížení terénu o 30 cm až na úroveň podloží. Terén byl snižován
po mechanických vrstvách o mocnosti 20 cm. Výplň sondy byla odebrána za účelem plavení. Během terénních prací byl znovu aplikován
průzkum detektorem kovu s cílem identifikovat další metalické nálezy,
a to jak v sondě 1, tak i v jejím bezprostředním okolí. Během výzkumu
se podařilo odkrýt torzo orbou silně narušené keramické nádoby.
Proto byl žárový hrob ponechán v bloku hlíny, ve kterém byl in situ
vyzvednut. Po převezení hrobu do laboratoří MVČ byl blok hlíny plošně
snižován po mechanických vrstvách o síle 2 cm. Průběh preparace
byl fotograficky dokumentován. Po sejmutí dostatečného množství
vrstev byla obnažena torza dvou nádob (A, B). Nádoba A představuje
vyšší nezdobený hrnec, nádoba B nízkou keramickou misku zdobenou
motivem vlčích zubů na maximální výduti a pod ní. Během preparace
výplně nádoby A byly obnaženy stovky lasturových korálků.1

PRŮZKUM BlOKU
Před vlastní realizací prací byl proveden nedestruktivní průzkum
torza nádoby v hliněném bloku. Nejdříve byly provedeny rentgenové
snímky. Jelikož naše pracoviště nemá potřebné zařízení, spolupracujeme s Veterinární klinikou v Gajerových kasárnách v hradci Králové.
Na snímcích byly zřetelně vidět drobné kovové korálky, spirálky,
kroužky, větší předmět kruhového tvaru s dalšími soustřednými kruhy
uvnitř a velké množství drobných korálků zřejmě z organického materiálu. Již po prvním prozkoumání snímků bylo zřejmé, že se jedná
o unikátní nález. Před provedením konzervátorského zásahu bylo
nutné zjistit přesnou polohu všech předmětů uložených v bloku hlíny,
aby nedošlo při preparaci k jejich poškození. Proto jsme s PhDr. Miroslavem Novákem (vedoucí společenskovědního oddělení MVČ) požádali
o spolupráci Radiologickou kliniku Fakultní nemocnice v hradci Králové, kde byl pomocí počítačové tomografie (CT) získán trojrozměrný
obraz celého bloku včetně všech obsažených předmětů.

PREPARACE PřEdMěTŮ
Blok byl z velmi kompaktní zeminy, k jejímu šetrnému rozrušení jsem
proto použila Wilsonovu vlhkostní komoru. Po narušení povrchu bloku
vlhkostí jsem přistoupila k opatrnému vyjímání předmětů za pomoci
dřevěných nástrojů, aby nedošlo k jejich poškození. Vše bylo důkladně
fotograficky dokumentováno fotografem MVČ.
Blok hlíny obsahoval torza dvou nádob, 63 ks jantarových korálků, 671 ks
celých mušlových korálků, 7 ks bronzových spirálek, 121 ks bronzových
pukliček, 3 ks bronzových kroužků, bronzový závěsek tvořený třemi
soustřednými kruhy a zbytky organických nití.

