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ABSTRAKT:
Článek se zabývá možnostmi průzkumu historického nábytku, ale i jiných
uměleckořemeslných předmětů zhotovených ze dřeva. U nábytku se často
setkáváme s řadou velmi odlišných materiálů a jeho průzkum se tak stává
doslova multidisciplinárním oborem. Pohled na nábytek jako na „výrobek
ze dřeva“ je velmi zjednodušující a může vést až k bagatelizaci celé
problematiky. V článku jsou uvedeny možnosti průzkumu jeho jednotlivých
složek – konstrukce, zdobných technik, nebo povrchových úprav, a to
zejména z pohledu praxe restaurátora.
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ABSTRACT:
The paper deals with the possibilities of researching antique furniture
and other art-crafted objects made of wood. We can encounter furniture
made of very different materials, which makes its research literally
a multidisciplinary discipline. Seeing furniture merely as „wooden
products“ would be very simplistic and could lead to downplaying the
whole issue. The paper presents the possibilities of exploring its individual
components − construction, decorative techniques and surface treatments,
especially from the restorer‘s perspective.

ÚVOD
V posledních letech je patrný zvýšený zájem o problematiku průzkumu uměleckořemeslných předmětů a to napříč odbornou i laickou veřejností. V oblasti průzkumu
historického nábytku postupně dochází k aplikaci metod
využívaných již delší dobu v ostatních restaurátorských
oborech (Matteini, Moles 1990). Metody jsou často přejímány také ze vzdálenějších vědních oborů, jakými jsou
analytická chemie, zoologie nebo zdravotnictví. Právě
tyto nově aplikované metody a analýzy jsou cestou k eticky správnému a šetrnému restaurátorskému zásahu
a k dosažení optimálního výsledku.
Hovoří-li se dnes často o restaurování uměleckých
předmětů jako o multidisciplinárním oboru, je historický
nábytek velmi dobrým příkladem. Laický pohled na nábytek jako na „výrobek ze dřeva“ je velmi zúžený, což je patrné při pohledu do expozic památkových objektů či do
depozitářů. Nalézají se zde totiž velmi často nábytkové
kusy svým zpracováním dalece přesahující běžnou truhlářskou produkci. Základem většiny nábytkových kusů je
sice opravdu dřevo, které je ovšem prakticky vždy doplněno dalšími materiály, jakými jsou například textil, usně,
kovy, papír, sklo a další organické materiály jako kosti,
zuby (včetně slonoviny), rohy a parohy, želvovina a v neposlední řadě také nerostné materiály. Další širokou skupinu tvoří materiály používané v systémech povrchových
úprav. Těmi jsou například přírodní oleje, vosky, pryskyřice, organická i anorganická barviva atd. Jen tento stručný
výčet materiálů dokazuje, jak složitý může „obyčejný“ nábytek být a jak širokou technologickou a materiálovou informaci ukrývá (Brachert 1988: 232, Rivers, Umney 2003).
Kromě toho mohou podrobné informace o zpracování
či použitých nástrojích významně přispět například
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k upřesnění datace jednotlivých nábytkových kusů nebo
celého interiérového zařízení. Stejně tak může být zodpovězena i otázka provenience či autorství.
MOŽNOSTI PRŮZKUMU HISTORICKÉHO NÁBYTKU
Restaurování je proces, při kterém má restaurátor často
po dlouhé době jedinečnou příležitost dokonale prozkoumat daný předmět, odhalit jeho skrytou tvář a přispět
k rozšíření vědomostí v dané oblasti. Často je také na
dlouhou dobu poslední, kdo takovou šanci dostal. Tato
potřeba nových informací se týká zejména předmětů, které svým zpracováním vybočují z řady tzv. „běžných“ nábytkových kusů.
Jak již bylo konstatováno výše, tvoří největší podíl používaných materiálů při zhotovování nábytku organické
materiály (Rivers, Umney 2003: 49−233). Ty však v průběhu
času podléhají přirozenému procesu stárnutí, což ztěžuje,
někdy dokonce znemožňuje zodpovězení některých důležitých otázek. Musí být také zohledněny časté druhotné
úpravy nábytkových kusů při současném využití starších
konstrukčních dílů a další specifika tohoto umělecko-řemeslného oboru.
Nejdůležitějšími oblastmi průzkumu nábytku jsou:
1) Průzkum konstrukce nábytku
2) Průzkum zdobných technik
3) Průzkum povrchové úpravy nábytku
Průzkum konstrukce nábytku
Nábytek je předmětem tzv. užitého umění, má tedy kromě své estetické stránky také důležitou funkční hodnotu. V historii však lze nalézt i řadu příkladů, kdy byla estetická hodnota zdůrazněna na úkor funkce a naopak.

Až na nejstarší příklady nábytkové tvorby, jejichž forma vycházela z přirozených přírodních tvarů kmene stromu, vzniká nábytek
konstruktivním způsobem. Dochází tedy ke
spojováním jednotlivých konstrukčních částí do celků a sestav. To se děje pomocí konstrukčních spojů a spojovacích prostředků
(Klatt 1977). Takto vzniklá konstrukce je
nejdůležitějším prostředkem pro správnou
funkčnost nábytku.
Konstrukce nábytku může již při pouhém optickém průzkumu odpovědět na řadu
otázek.
• Z jakého dřeva je nábytek zhotoven?
• Jak staré je použité dřevo?
• Jaké nástroje byly použity při jeho výrobě
a opracování?
• Jaká konstrukční řešení, spoje či spojovací
prostředky použil autor?
• Proč došlo ke vzniku poškozením konstrukce?
• Jaké mechanizmy působily a působí degradačně na předmět?
• Které části konstrukce jsou původní a které
již mohou být druhotné?

• Pro každou dřevinu je typický způsob stárnutí spojený se změnou barevnosti dřeva.

E – Exotické dřeviny (např. mahagon, eben,
palisandr)

K určení neznámé dřeviny se využívá identifikace anatomických prvků na zkoumaném
kusu a jejich srovnání s charakteristickými
znaky známých vzorků dřevin. Tyto anatomické prvky vytvářejí tzv. kresbu dřeva, která
je pro jednotlivé druhy dřevin typická (Šlezingerová, Horáček, Gandelová 1998: 4−23,
36−67).
Přítomnost a vzhled anatomických prvků je
posuzována na třech základních řezech dřevní
hmotou:
• transverzálním (příčném).
• radiálním (středovém).
• tangenciálním (tečném).

Hlavní makroskopické znaky důležité pro
identifikaci
1. Dřeň (často bývá ze dřeva odstraněna).
2. Letokruhy s jarním a letním dřevem
(šířka letokruhů, šířka jarní a letní vrstvy).
3. Cévy (zejména u listnatých kruhovitě
pórovitých dřevin).
4. Běl, jádro a vyzrálé dřevo.
5. Dřeňové paprsky (viditelnost na jednotlivých řezech, výskyt pravých a nepravých
paprsků).
6. Pryskyřičné kanálky (přítomnost ve dřevě,
četnost a velikost).
Vedlejší makroskopické znaky
1. Barva dřeva
2. Lesk
3. Vůně
4. Hustota
5. Tvrdost
6. Textura
U historického nábytku bylo v minulosti
často využíváno i dřevo s růstovými vadami
a anomáliemi, které se stávaly zdobným prvkem nábytkového kusu a to zejména v plošných
zdobných technikách (intarzie, inkrustace)
(Ramond 2002: 75−84).

Identifikace použitých dřevin
Identifikace použitých dřevin u nábytkové
konstrukce je základní informací při průzkumu
nábytkového kusu a je standardní součástí základního popisu předmětu.
Znalost použitých dřevin je důležitý
zejména při:
• Doplňování chybějících částí konstrukce.
• Určování možné provenience daného kusu.
• Identifikace původních a druhotných částí
konstrukce.
• Dataci předmětu dendrochronologickou
metodou.
Použití konkrétní dřeviny pro konstrukci
nábytku se v historii neřídilo žádnou normou,
spíše lokálními zdroji a možnostmi objednavatele. Na jednom předmětu je možné nalézt
i několik druhů dřevin, aniž by to nutně znamenalo, že jde o sekundární úpravy.
Použití shodných dřevin při restaurování
konkrétního nábytkového kusu má řadu důvodů:
• Každá dřevina se vyznačuje svými
charakteristickými mechanicko-fyzikálními
vlastnostmi.
• Tyto vlastnosti jsou úzce spojeny se strukturou dřevní hmoty, hustotou letokruhů
a orientace dřevních vláken (je tedy nutno
dodržet nejen shodnou dřevinu, ale také co
nejvíce shodnou strukturu dřevní hmoty
v daném místě).

Základní řezy dřevem, příčný, radiální a tangenciální. © Zdeněk Holý.

Makroskopická identifikace dřeviny
Identifikace neznámé dřeviny podle makroskopických znaků patří mezi základní metody
optického průzkumu dřevní hmoty. Jde o rozpoznání a identifikaci takových znaků, které
jsou dobře patrny pouhým okem, nebo pomocí max. 10x zvětšení. Kromě optických znaků
je možné omezeně využít také doplňkové
vlastnosti dřeva, kterými je vůně, lesk či barva. Jedná se však o znaky subjektivně vnímané, proto jsou pouze doplňkové (Umney,
Rivers 2003: 49−74).
Dřeviny se nejčastěji řadí do těchto základních skupin:
A – Jehličnaté dřeviny (např. smrk, jedle, tis)
B – Listnaté dřeviny kruhovitě pórovité dřeviny
(např. dub, jilm, jasan)
C – Listnaté dřeviny polokruhovitě pórovité
dřeviny (např. ořech, třešeň)
D – Listnaté dřeviny roztroušeně pórovité
dřeviny (např. buk, lípa, hrušeň)

Mezi růstové anomálie a vady vyskytující
se na nábytku patří:
1. Suky (jejich velikost, barva, pevnost).
2. Vlnitost vláken.
3. Očková struktura (jedná se o drobné suky
pevně vrostlé do dřevní hmoty).
4. Kořenicová struktura (často velmi výrazná
textura dřeva s většími suky a vlnitostí
vláken) (Šlezingerová, Horáček, Gandelová
1998: 75−94).
5. Výrazný odklon dřevních vláken od hlavní
osy, rozdělení dřevních vláken do více směrů
(použití dřeva z větví, rozvětvení kmene).
6. Výrazné barevné odchylky od normální barevnosti (použití dřeva napadeného dřevozbarvující houbou, barevné skvrny vzniklé
anomální činností dřevní hmoty) (Robinson,
Michaelsen 2016).
Cíle makroskopické identifikace
• Zjistit příslušnost dřeviny do základních
skupin.
• Určení druhu dřeviny při výskytu výrazných
identifikačních znaků (Umney, Rivers 2003:
60−61).
• Zjistit anomálie ve struktuře dřeva (suky, vlnitost, odklon vláken atd.).
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• Zjistit orientaci dřevních vláken ve vzorku (pro následné
mikroskopické určení).
Mikroskopická identifikace dřeviny
Mikroskopická identifikace je dalším krokem při určení
neznámé dřeviny. Jde o metodu typicky invazívní, vyžadující odběr relativně velkého vzorku (nejlépe tři vzorky
o velikosti několika mm²). Mikroskopickou identifikaci

Jehličnatá dřevina – smrk. © Zdeněk Holý.

provádí zkušený dendrolog nebo botanický anatom
(Schweingruber 1990).
Pro běžnou mikroskopickou identifikaci druhu
použité dřeviny vytváříme tzv. dočasné preparáty. Nepředpokládá se tedy jejich archivace (Schweingruber
1990: 207−212).
Odběr vzorku dřeviny
• Vzorek je odebírán zpravidla u všech dřevin, kde nebyla
úspěšná makroskopická identifikace.
• Odběrové místo má být skryté, odběr vzorku nemá
ovlivňovat vzhled předmětu.
• Velmi vhodný je odběr vzorků např. z konstrukčních
spojů, dutin a míst chráněných před povětrností a vnějšími vlivy.
• Staré dřevo má na povrchu často vrstvu nečistot nebo
povrchových úprav. Je tedy nutno provést tzv. čistící řez
před samotným odběrem. Jeho cílem je vytvoření čisté
a hladké odběrové plochy.
• Odběr se provádí nožem, dlátem, hoblíkem, žiletkou či
skalpelem.1
• Je nutné znát přesně orientaci vláken v místě
odběru. Je vhodné odběr provádět pod lupou nebo se
stereomikroskopem.2
• Pouze z jednoho vzorku většinou nelze spolehlivě určit dřevinu, vždy je nutné odebrat alespoň dva různé
řezy.

Kruhovitě pórovitá dřevina – dub. © Zdeněk Holý.

Příčný řez jilmovým dřevem, zvětšení 100x. © Zdeněk Holý.

Roztroušeně pórovitá dřevina – buk. © Zdeněk Holý.

1 Nástroj pro odběr vzorku není předepsán. Vždy záleží na zvyklostech osoby
odebírající vzorek.
2 Orientace vzorku je zásadní pro správnou identifikaci anatomického prvku
a jeho vlastností.

Exotická dřevina – mahagon. © Zdeněk Holý.
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Ostatní způsoby identifikace dřeviny
V některých případech není možné dřevinu určit makroskopicky, ani mikroskopicky.
Takové situace nastávají například u konstrukčních
částí silně napadených dřevokazným hmyzem, dále u jednotlivých částí intarzie, kde se často jedná o milimetrové
části atd.
Důvody pro které není možné provést standardní
makro i mikro identifikaci:
• Vzorek dřeva je příliš křehký.
• Identifikovaný prvek je příliš malý.
• Není možné odebrat vzorek bez poškození viditelné
plochy, nebo jeho okolí.
Jednou z možných metod identifikace v takových
případech je metoda mikro CT, která umožňuje zobrazit
strukturu dřevní hmoty bez odběru vzorku (Bulcke,
Boone, van Acker et al. 2009).

Datace předmětu
Nábytek většinou postrádá jakékoliv přesnější informace
o autorství, provenienci a nejinak je tomu i u datace. Při
historickém zařazení je tak velmi často využívána pouze
uměleckohistorická a stylová komparace.3
Existuje však možnost využití některé z dostupných
datačních metod.
Dendrochronologie
Pro dataci nábytku doposud nebyla metoda příliš využívána, protože její přesné a úspěšné provedení je spojeno
s řadou nutných podmínek (Kyncl 2017).
• Pro úspěšnost měření je třeba vzorek dřeviny s velkým
počtem po sobě jdoucích letokruhů (minimálně
40 letokruhů).
• Tzv. standardní chronologie jsou doposud zpracovány
pouze pro některé dřeviny (dub, smrk, jedle, borovice).
Ostatní druhy dřevin je sice možné s těmito chronologiemi srovnávat, vždy však s vyšším rizikem chyby.
• Aby mohlo být měření považováno za úspěšné a datace
za pravděpodobnou, musí dojít ke shodě se standardní chronologickou řadou pro danou dřevinu alespoň
v 90%.
• Datační metoda určí přibližně pouze dobu pokácení
použitého stromu, nikoliv datum vzniku daného nábytkového kusu. Mezi pokácením a zpracováním dřeva
mohou být rozdíly i v desítkách let.
• U nábytku se často využívaly konstrukční části sekundárně. Na jednom předmětu se tak mohou objevit dřevěné prvky s různým stářím.
Odběr vzorku při dataci uměleckých předmětů dendrochronologickou metodou se neprovádí, měření je nutné
provést nedestruktivním postupem, například použitím
kvalitní digitální fotografie vybrané plochy, nebo využitím
snímků získaných při CT. Získaný obraz je pak srovnán
s letokruhovou křivkou jako klasický vzorek (Bill 2012).
Měření je také možné provést přímo na předmětu, pokud
to jeho rozměry dovolují.
Datace pomocí IR spektroskopické metody
Jde o metodu datace, která využívá chemické změny některých základních látek dřevní hmoty v průběhu času.
Metoda není doposud příliš rozšířena, i když dosavadní
výsledky slibují kromě poměrně přesné datace i možnost
identifikace druhu dřeviny.
Měření vlhkosti dřevní hmoty
Znalost úrovně vlhkosti dřevní hmoty je zcela nezbytným
údajem pro každého restaurátora, nebo správce depozitáře. Vlhkost dřevní hmoty neboli obsah vody ve dřevě, je
pro dřevní hmotu přirozeným jevem, avšak její kolísání za
hranice běžných parametrů může být příčinou řady negativních jevů, jakými jsou tvarové a rozměrové změny konstrukce nábytku, zvýšený výskyt dřevokazných organizmů,
poškození povrchových úprav, uvolnění konstrukce, koroze kování atd. (Umney, Rivers 2003: 285).
Zejména má-li dojít k úpravě vlhkosti dřevní hmoty,
nebo dojde-li ke změně expozice (umístění) nábytkového

kusu, například v průběhu restaurátorského zásahu, musí
být aktuální stav vlhkosti restaurátorovi znám.
Měření vlhkosti dřevní hmoty v praxi je prováděno jak
invazivním, tak i neinvazivním způsobem.
Invazivní měření vlhkosti
Při invazivním měření vlhkosti se používá tzv. hrotový
vlhkoměr, který provádí měření elektrického odporu dřevní hmoty mezi dvěma či více hroty zabodnutými do dřevní
hmoty.4 Při takovém měření dochází k vytvoření otvorů
o průměru od několika desetin milimetru až po několik
milimetrů do hloubky až několik centimetrů (čím větší je
hloubka průniku hrotů, tím přesnější je naměřený údaj).
Neinvazivní měření vlhkosti
Tato metoda využívá tzv. dotykový vlhkoměr, který měří
vlhkost pomocí elektrické indukce. Většina z těchto přístrojů má buď pevnou, nebo měnitelnou hloubku měření vlhkosti. Měření se provádí přiložením měřící plochy na hladkou a rovnou plochu dřeva, nejlépe bez povrchové úpravy.
Výběr přístroje a provádění měření
• Pro měření vlhkosti stavebních nebo stavebně truhlářských prvků je vhodnější invazívní přístroj, jehož
přesnost měření není závislá na dostatečně hladkých
a rovných plochách pro měření.
• U nábytku a dalších uměleckořemeslných předmětů ze
dřeva je vhodný neinvazivní měřicí přístroj.
• Obecně všechny profesionální přístroje mají možnost
volby druhu dřeviny (podle jejich objemové hmotnosti)
• Při měření v terénu je nutná teplotní korekce (nastavení
teploty měřeného materiálu).
• Měření se provádí na několika místech konstrukce.
Rozdíly ve vlhkosti mohou u jednoho předmětu činit
i několik procent.
Průzkum konstrukčních spojů a struktury dřevní
hmoty
Při průzkumu konstrukce je nutné prozkoumat stav konstrukčních spojů a stav dřevní hmoty nábytkového kusu
především s ohledem na jeho celkovou pevnost. Zejména
konstrukční prvky, spoje a spojovací prostředky jsou často
skryty pod vrstvou dýhy, polychromie nebo nátěrové
hmoty a jejich skutečný stav tak není možné spolehlivě posoudit. Při průzkumu předmětu v přípravné fázi restaurování je nepřípustné jakkoliv do konstrukce zasahovat, nebo cokoliv demontovat. Dostatečné informace lze
získat zejména využitím některých detekčních a optických přístrojů, nebo zobrazovacích metod (Umney, Rivers
2003: 380).
Detekce kovových prvků v konstrukci
Při kompletaci nábytkové konstrukce, při aplikaci zdobných prvků na vnější nábytkové plochy, nebo při druhotných úpravách nábytku docházelo k použití kovových
spojovacích prvků (vruty, hřeby atd.). Ty byly následně
často skryty například tmelem, přemalbou nebo překrytím další vrstvou dřeva (dýha, řezba atd.). Existenci takových spojovacích prvků je možné odhalit pomocí

3 Nábytkové předměty jsou datovány na
základě stylové komparace opírající
se o spolehlivě datované předměty
shodného či podobného stylu. Výjimečně lze nalézt i záznamy o objednávce
či uhrazení konkrétního nábytkového
kusu.
4 Hroty se zaráží tlakem ruky, nebo speciálním kladívkem do určené hloubky.
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ručních detektorů kovů. Jsou vhodným prostředkem při demontáži vestavěných truhlářských prvků, při demontáži polychromovaných
zdobných částí a dalších restaurátorských
úkonech.

Takovéto zobrazovací přístroje jsou primárně
konstruovány pro zdravotnické účely, a proto
mají své rozměrové limity pro použití u sbírkových předmětů. K dispozici je však i řada
mobilních RTG zařízení, dokonce s bateriovým
zdrojem, dovolujících průzkum předmětů přímo v terénu.

Endoskopický průzkum konstrukce
Nejen u nábytkových konstrukcí, ale zejména
u některých stavebně truhlářských prvků
(schodiště, obklady stěn atd.) je nutné prozkoumat i místa hůře přístupná a příliš těsná.
V takových prostorách je často možné nalézt

Rentgenografie konstrukce
Pro maximálně podrobný průzkum stavu
konstrukce a struktury dřevní hmoty jsou
často využívány lékařské zobrazovací metody RTG a CT (Morigi, Casali, Bettuzzi et al.
2010).
Pomocí těchto metod je možné zkoumat:
• Neviditelné konstrukční vazby.
• Vzhled a stav skrytých prostor a dutin
v konstrukci.
• Rozsah poškození dřevní hmoty (například
činností dřevokazného hmyzu).
• Strukturu a orientaci dřevní hmoty, rozměry
neviditelných prvků.
• Skryté spojovací prvky (hřeby, vruty,
kramle atd.)
• Rozsah druhotných zásahů (například tmely,
doplňky ze dřeva a jiných hmot)
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Cíle průzkumu zdobných technik:
1) Základní rozlišení a správná identifikace
techniky
2) Identifikaci materiálů použitých ve zdobné
technice
3) Zjištění stavu zdobné techniky
Následující metody a postupy průzkumu
jsou určeny pro průzkum výše zmíněných nábytkových technik. Ostatní metody průzkumu
jsou dostatečně zpracovány v odborné literatuře (Kopecká, Nejedlý 2005).

Ruční detektor kovů. © Zdeněk Holý.

příčiny poškození projevující se na vnějších
plochách a konstrukčních prvcích. Není-li
možné provést snadnou a neinvazívní demontáž, jsou využívány zejména endoskopické
zobrazovací metody. Endoskopická kamera je
buď přímo spojena se zobrazovacím a záznamovým médiem, nebo je častěji opatřena připojením například k PC, tabletu nebo dnes
často k mobilnímu telefonu. Důležitými parametry pro výběr vhodné kamery jsou:
• Celkový průměr kamery a přívodního kabelu
• Délka kabelu s kamerou
• Optické vlastnosti kamery (hloubka ostrosti,
záběrový úhel)
• Kvalita vestavěného zdroje světla
• Rozlišení snímacího čipu
• Kompatibilita s operačním systémem
počítače

Podrobným průzkumem zdobných technik,
jejich správným popisem, identifikací nebo
rozlišením materiálů můžeme přispět k dataci
či určení provenience nábytkového kusu.

Základní rozlišení a popis technik
Podobně jako u průzkumu jiných výtvarných
děl je základem podrobný vizuální průzkum
CT snímek řezu barokní truhlice. © Petr Krupa.

PRŮZKUM ZDOBNÝCH TECHNIK
Zdobnými technikami jsou nazývány uměleckořemeslné postupy, které jsou používány při
zdobení nábytku a to na jeho vnějších i vnitřních plochách (Losos 2013: 140−178).
Zdobných technik se v průběhu vývoje nábytkové tvorby vyvinulo velké množství, některé jsou specificky používány k výzdobě nábytku,
jiné byly převzaty z jiných oblastí uměleckého
řemesla. A stejně jako existuje nepřeberné
množství technik, existuje také množství materiálů používaných při těchto technikách
(Umney, Rivers 2003: 194−218).
Rozdělení zdobných technik je možné podle
prostorového zpracování na zdobné techniky
plošné a zdobné techniky prostorové, přičemž
v praxi jsou běžné jejich vzájemné kombinace.
Některé zdobné techniky se postupně rozvinuly v mnoha zemích, jiné zůstaly charakteristické pouze pro některé země či oblasti.
Zdobné techniky plošné
Jde zejména o intarzie, inkrustace, mozaiky,
tmelové techniky, asijské a evropské lakové
techniky, malbu a polychromii včetně zlacení
a další (Ramond 2002).
Zdobné techniky prostorové
Zde patří zejména řezba, modelované reliéfy
atd. V praxi se však často jednotlivé techniky
vzájemně prolínají a doplňují, výjimkou nejsou ani předměty s více než třemi různými
technikami najednou. Typickým příkladem
může být tzv. Chebská reliéfní intarzie, kde
dochází ke kombinaci techniky intarzie, řezby,
inkrustace a polychromie (Voigt 1999).

povrchu, na základě něhož je provedena správná identifikace zdobné techniky. Stejně jako
při identifikaci dřevin i zde je nejdříve proveden makroskopický průzkum při dostatečném
osvětlení a následně teprve průzkum pomocí
optických přístrojů (mikroskopie).
Je posuzován zejména:
• Celkový vzhled zdobené části.
• Struktura zdobeného povrchu.
• Počet, vzhled a druh užitých materiálů.
• Vzájemná interakce jednotlivých materiálů.
• Způsob opracování materiálů, stopy po
nástrojích.
• Kombinace zdobných technik (například
rytí v intarzii, polychromie řezbovaných
prvků atd.)
Pomůcky pro vizuální průzkum:
• Kvalitní zdroj denního světla nejlépe se stativem. (ruční i čelové svítilny).
• Měřící pomůcky pro přesné zaměření
zdobených ploch i jednotlivých prvků.
• Ruční optické pomůcky jako jsou lupy,
zvětšovací brýle a další pro podrobnější
průzkum.
• Fotografický přístroj s kvalitním objektivem
(makro), barevné škály a měřítka.
• Pro přesný záznam a digitalizaci obrazu zdobných technik 3D skener (Akca, Grün 2007).
Pomůcky pro mikroskopický průzkum:
• Stereomikroskop na pohyblivém rameni, nebo stativu s vlastním nebo externím
zdrojem světla. Externí zdroj umožňuje kvalitnější modelaci povrchu světlem.
(trinokulární stereomikroskop s připojenou snímací kamerou, nebo připojeným
fotoaparátem).

• Digitální USB mikroskop s vestavěným nebo
externím zdrojem světla. Tzv. USB mikroskop
dovoluje přímo pořizování záznamu ve formě
videa či snímků.
• U lesklých povrchů je nutný zdroj polarizovaného světla.

• Jejich povrch bývá často dále zdoben (rytí,
malba atd.), nebo jinak změněn (strukturování), což může zhoršovat makroskopickou
identifikaci.
• Zejména organické materiály mohou být
výrazně poškozeny.
• Vzhled materiálů může být barevně upraven
(barvení slonoviny a kosti, podbarvování rohoviny či želvoviny atd.) (Michaelsen, Buchholz 2006: 711).

Reliéfní výzdoba zrcadlového rámu. Při pohledu na rubovou plochu je patrné,
že nejde o řezbu. © Zdeněk Holý.

Příklad náročné intarzie s použitím ebenového dřeva, želvoviny, perleti
a slonové kosti. © Zdeněk Holý.

Identifikace materiálů zdobných technik
Kromě různých druhů dřevin je ve zdobných
technikách použito velké množství dalších materiálů a to jak organických tak i anorganických
(Ramond 2002, Umney, Rivers 2003: 194).

Stav zdobné techniky
Zatímco samotná konstrukce nábytkového kusu
může být zcela v pořádku, stav zdobné techniky, která se na předmětu nachází, může být
radikálně odlišná. Taková situace nastává zejména při použití málo odolných organických
materiálů, nebo při déle trvajících nevhodných
klimatických podmínkách v místě expozice.

Materiály organické povahy
• Dřevo
• Rohovina a parohovina
• Želvovina
• Kosti a zuby
• Useň
Materiály anorganické povahy
• Kovy (cín, mosaz, měď atd.) (Umney, Rivers
2003: 206)
• Lastury mlžů (Umney, Rivers 2003: 204)
• Nerosty (Umney, Rivers 2003: 217)
Metody průzkumu
• Vizuální průzkum v denním a UV světle.
• Identifikace dřevin makro a mikroskopickým
průzkumem.
• Identifikace kovů a jejich složení pomocí
XRF spektrometrie.
• Petrografickým průzkum (Kopecká, Nejedlý
2005: 44).
• Pro organické materiály živočišné povahy
(rohovina, želvovina, kosti a zuby) zoologický
průzkum (Umney, Rivers 2003: 203−204).
Specifika materiálů používaných ve zdobných technikách
• Materiály použité ve zdobných technikách bývají povrchově často upraveny nejrůznějšími transparentními povrchovými
úpravami, ty mohou měnit jejich vzhled.

Metody průzkumu
• Vizuální průzkum v UV a VIS světle v přímém
i bočním osvětlení ploch, lze odhalit uvolnění
částí dýh a tvarové změny na površích.
• Akustický průzkum – změna zvuku při akustickém průzkumu (poklep plochy) plošné
zdobné techniky indikuje snížení nebo ztrátu adheze pojiva.
• Strukturální průzkum s využitím RTG a CT
zobrazovacích metod. Odhaluje stav konstrukčních spojů, stav a strukturu dřevní
hmoty včetně rozsahu poškození dřevokazným hmyzem.
Na základě provedeného průzkumu jsou vytvářeny tzv. mapy poškození. Tato přehledná
znázornění slouží k lepší orientaci v rozsahu
poškození a typu degradačních procesů. (na
příklad černobílá fotografie předmětu s barevným rozlišením mechanických, biotických,
chemických a jiných defektů na předmětu).
PRŮZKUM POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Povrchové úpravy nábytku a jiných předmětů
ze dřeva jsou složitými systémy různých organických i anorganických materiálů a až na
výjimky se jedná vždy o vícesložkové směsi.
Povrchové úpravy obsahující pouze jednu

filmotvornou složku a jedno rozpouštědlo
jsou v historii vývoje nábytkové tvorby zcela
výjimečné (Brachert 1988: 152−176).
Při průzkumu historických povrchových
úprav nábytku je nutné zohlednit následující fakta:
• Lakové systémy jsou vždy směsí více organických, někdy i anorganických materiálů.
• Organické materiály povrchových úprav jsou
nestabilní, dochází k jejich stárnutí a chemickým změnám (Mills, White 2012).
• Povrchové úpravy nábytku byly v průběhu
existence předmětu často opravovány či
měněny.
• Povrchové úpravy jsou téměř vždy vícevrstvé
systémy skládající se z původních i druhotných nátěrových hmot.
• Při údržbě nábytkového kusu docházelo použitím různých čistících a regeneračních
prostředků ke změnám v původní lakové
vrstvě a k jejímu znehodnocování.
• Materiály používané v systémech povrchových úprav měly v minulosti často jinou
kvalitu a čistotu, při analýze vzorku tak může
docházet k chybným závěrům.
Do systému povrchových úprav dřeva patří:
• Materiály pro barevnou úpravu povrchů
dřeva (tzv. mořidla) (Umney, Rivers 2003:
219−232)
• Chemická mořidla
• Fyzikální mořidla
• Nátěrové hmoty – transparentní nátěrové
hmoty (laky a politury)
• krycí nátěrové hmoty
Materiály nejčastěji používané pro povrchovou úpravu nábytku
1. Vosky – včelí vosk, karnaubský vosk, šelakový
vosk, parafín atd. (Mills, White 2012)
2. Pryskyřice – Šelak, Sandarak, Damara, Mastix, Kalafuna, Elemi.
3. Oleje – lněný olej, lněná fermež.
4. Rozpouštědla – líh, terpentýn, benzín.
5. Ostatní materiály – sikativa, barviva,
pigmenty, plniva atd.
Povrchové úpravy nábytku mohou být:
1. Transparentní – častěji se používá pojem
lak. Takové nátěrové hmoty jsou zcela průhledné, většinou čiré a světlé. Používají se
tam, kde má být povrch dřeva dobře viditelný.
Lak povrch chrání, také často jeho hladkost
a tím i lesk.
2. Lazurní – jde o částečně krycí nátěrové
hmoty, jejichž hlavní pojivá složka zůstává
transparentní, obsahuje však navíc určitý podíl
barviva nebo pigmentů, které částečně kryjí
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přírodní strukturu dřeva a často mění i jeho
barevnost. Účelem takových povrchových
úprav je většinou částečné zakrytí dřeviny,
sjednocení vzhledu, někdy též skrytí růstových
vad. Lazurní nátěrovou hmotou je možné také
imitovat strukturu některých jiných, zejména
exotických dřevin.
3. Krycí – Teto typ povrchové úpravy po nánosu na povrch zcela skrývá strukturu dřeva.
Pojivá složka nátěrové hmoty obsahuje tolik
pigmentu či barviv, že vytváří souvislý barevný a netransparentní nános. Používá se zejména k úpravě méně kvalitních dřevin. K tomuto typu nátěrové hmoty lze zařadit také
techniku tzv. fládrování, což je imitace vzácnější dřeviny malbou. V podstatě jde o kombinaci všech tří předešlých typů nátěrových
hmot – krycí nátěrovou hmotou je vytvářen
základní nátěr, lazurní nátěrovou hmotou je
vytvářena imitace struktury dřeva a na závěr
je aplikován transparentní lak jako ochranná
vrstva.
Lakové systémy na historickém nábytku lze
rozdělit do tří základních skupin:
• Lihové laky – Jde o fyzikálně vytvrzující nátěrové systémy, jejichž hlavním rozpouštědlem je etanol neboli líh (k vytvrzení lakové
vrstvy dochází odpařením rozpouštědla,
v tomto případě lihu). Tento typ laků je reverzibilní, lakovou vrstvu lze znovu aktivovat
a rozpustit.
• Laky na bázi éterických olejů – Jde také
o fyzikálně vytvrzující nátěrové systémy,
jejichž hlavním rozpouštědlem je některý
z éterických olejů (k vytvrzení lakové vrstvy
dochází odpařením éterického oleje, nejčastěji terpentýnového oleje). Tento typ laků je
opět reverzibilní.
• Olejové laky – Jsou chemicky vytvrzující nátěrové systémy (k vytvrzení lakového filmu
dochází chemickou reakcí, nejčastěji polymerizací). Laky jsou nerozpustné a nereverzibilní (Mills, White 2012).
Asijské a evropské lakové techniky
Tímto souhrnným pojmenováním jsou označovány zvláštní typy povrchových úprav, které
mají současně formu zdobné techniky, ale také
plní funkci povrchové úpravy nábytku a interiérových doplňků.
Ačkoliv mohou být obě skupiny při vizuálním posouzení velmi podobné, technologicky a materiálově jde o dvě zcela odlišné
techniky používající naprosto odlišné materiály. Zatímco u asijských lakových prací
tvoří základ lakové hmoty výhradně míza ze
stromů rodu Škumpa (lat. Rhus), nacházíme
v evropských lakových směsích prakticky

The Journal of Culture / vol. 9 / No. 2 / 2019 • 60

všechny tehdy známé pryskyřice (Webb
2000: 3−11, 99−111).
Přesná identifikace typu lakové techniky
a provedení vhodného průzkumu je v tomto
případě zcela zásadní pro provedení restaurátorského zásahu a volbu vhodných materiálů.
Ve většině případů se jedná o povrchovou
úpravu provedenou na monochromním základovém laku (většinou černý, nebo červený lak).
Na této lakové vrstvě jsou dále použity zdobné
techniky, jako je zlacení nebo malba. Zdobení
může být navíc provedeno na reliéfním
podkladě.
Zcela specifickou technikou asijských lakových prací je pak řezaný lak. Má formu mělkého reliéfu a bývá velmi pestře zbarven.
V odborné literatuře je nazýván Koromandelský lak.

• Vizuální průzkum v UV světle – je základní
průzkumovou metodou organických materiálů povrchových úprav. Díky odlišné fluorescenci různých materiálů dokáže odlišit
různé typy povrchových úprav, druhotné zásahy a retuše. Pro skupinu organických materiálů používaných v systému povrchových
úprav nábytku, se nejvíce využívá zdroj UV
světla o vlnové délce 365 nm.

Metody průzkumu lakových vrstev
1) Vizuální metody průzkumu – UV/VIS světlo
2) Stratigrafie lakových vrstev – UV/VIS
mikroskopie
3) Chemické a mikrochemické analýzy povrchové úpravy
4) Stratigrafické sondy, tzv. rozpouštědlový
test (reakce rozpouštědel)
Vizuální metody průzkumu
Vizuální metody průzkumu povrchové úpravy jsou základem jejich správné identifikace.
Jde o metody neinvazívní, které jsou založeny
na přesném a podrobném popisu stavu a vlastností povrchové úpravy.
Cílem průzkumu je popsat:
• Základní identifikaci typu povrchové úpravy
(transparentní, lazurní, krycí atd.)
• Celkový stav povrchové vrstvy, rozsah
dochování v ploše.
• Stupeň znečištění povrchové vrstvy, popřípadě znečištění v lakové vrstvě.
• Úroveň lesku lakové vrstvy.
• Barevný odstín lakové vrstvy.
• Průhlednost lakové vrstvy.
• Strukturu lakové vrstvy, stopy po technice
nánosu (dolíky, tahy štětcem, stečené plochy), eventuální existenci krakeláže, odlupčivost laku.
Metody průzkumu
• Vizuální průzkum v denním světle – využívá
zdroj denního světla, nejlépe přirozeného,
který nejlépe ozřejmí skutečnou barevnost
a lesk lakové vrstvy, dále pak osvětlení plochy pod různými úhly, které zdůrazní strukturu povrchů a stav lakové vrstvy, dokáže
také zdůraznit stopy vzniklé při nánosu nátěrové hmoty.

Snímek spodní části kabinetní skříně. Vlevo snímek v denním světle, vpravo
snímek v UV 365 nm. © Zdeněk Holý.

Stratigrafie lakových vrstev
Stratigrafie je tradiční invazivní metoda průzkumu vrstevnatých povrchových úprav. Její
význam spočívá v přesném zobrazení sledu
jednotlivých vrstev a to nejlépe od podkladového materiálu až k povrchové vrstvě. Běžná
je tato metoda zejména u pigmentových povrchových úprav (polychromie), kde vrstevnatost
vyniká již při prohlídce v klasickém světelném
mikroskopu. Pro zobrazení vrstevnatosti
transparentního souvrství, které je u nábytku
běžné, je však nutné použití fluorescenčního
mikroskopu (Umney, Rivers 2003: 390). Stejně
jako při vizuální prohlídce předmětu v UV
světle i zde dochází k výraznějšímu odlišení
jednotlivých vrstev laku, zvláště pak pokud má
každá vrstva odlišné složení. Je tak možné
odlišit původní vrstvy od vrstev druhotných
a lépe tak pochopit celý systém souvrství.
Odběr a zpracování vzorku
• Vzorek je vždy odebírán na základě vizuálního
průzkumu povrchové úpravy v UV světle.
• Pokud předmět vykazuje více barev fluorescence, je vzorek odebrán z každé takové
lokality. Vzhledem k invazivnosti metody
jsou pro odběr volena místa méně nápadná
či skrytá.

• Zbytky původních nátěrových hmot se často
nachází na méně exponovaných plochách,
pod úchytkami, na spodních hranách korpusů či v členitých částech.
• Odběrové místo je před odebráním vzorku
zbaveno povrchových nečistot.
• Ve většině případů lakových vrstev jde
o křehká souvrství, při odběru dochází k oddělování jednotlivých vrstev. Před odběrem
je možné souvrství předzpevnit některým
z navržených materiálů, jako je například
Cyklododekan.
• Při adjustaci vzorku do pryskyřičného nosiče
dochází někdy při vytvrzování hmoty k nárůstu teploty. Tento jev může poškodit některé materiály obsažené ve vzorku, například voskové vrstvy nebo některé recentní
pryskyřice. Podobně problematická mohou
být některé vytvrzovací přísady pryskyřic.
• Odběr vzorku je dokumentován protokolem
o odběru včetně zaznamenání místa odběru.

většinou chromatografie (Matteini, Moles
1990: 101).
Správnou volbou chromatografické metody
dojde k rozdělení směsi na jednotlivé složky,
které jsou následně přesně identifikovány.
Také zde je východiskem pro odběr vzorku
vizuální průzkum v UV světle. Na základě zjištěných skutečností jsou vzorky odebírány z lokalit s různou fluorescencí nejlépe s použitím
stereomikroksopu, nebo alespoň zvětšovacích
brýlí. Vyšší pravděpodobnost nalezení původních povrchových úprav je opět na hůře dostupných místech, pod úchytkami a zdobným
kováním a ve strukturovaných površích.

Metody průzkumu stratigrafického vzorku
• Optická/polarizační mikroskopie – lze získat
základní informaci o tloušťce lakového
souvrství, o struktuře lakové vrstvy a jeho
povrchu.
• Fluorescenční mikroskopie – využitím fluorescenční mikroskopie lze získat informaci
zejména o počtu a tloušťce jednotlivých
transparentních vrstev.
• Histochemické barevné reakce – pomocí barevných činidel lze na stratigrafických vzorcích zjistit přítomnost konkrétních skupin
materiálů (lipidy, polysacharidy, proteiny
atd.) (Matteini, Moles 1990: 52).

Poměrně jednoduše a úspěšně lze získat pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC) chromatogram směsi organických látek i s jednoduchým laboratorním vybavením, který může
být následně identifikován pomocí UV záření,
nebo vhodných identifikačních látek (Matteini, Moles 1990: 104). Srovnáním vzniklé fluorescence nebo barevné stopy se standardy různých materiálů můžeme získat obecný přehled
o materiálovém složení.
Nejvhodnější analytickou metodou pro
analýzu směsí organických materiálů je dnes
GC-MS, která spojuje dělící a analytickou část
analýzy do jednoho procesu.

Stratigrafie vrstvy povrchové úpravy, vlevo ve VIS, vpravo v UV světle.
© Radek Ryšánek.

Chemické a mikrochemické analýzy povrchové úpravy
Jak již bylo popsáno výše, tvoří základ většiny
známých povrchových úprav směsi zejména
organických materiálů. Tato základní charakteristika zároveň předurčuje výběr analytických metod, které mohou určit přesné kvalitativní nebo kvantitativní složení vzorku.
Základem při přesné identifikaci použitých
materiálů je využití vhodné separační metody,

Metody průzkumu
• Chromatografie (TLC, HPLC)
• Plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
• Infračervená spektrometrie (IR spektrometrie)
• Mikrochemické a histochemické reakce

Identifikace mořidel a barviv
Pro úpravu přirozeného vzhledu dřeva jsou používána tzv. mořidla. Tento výraz byl přejat
z textilního barvířství, odkud byly také některé
postupy barvení do výroby nábytku převzaty.
Mnohá zejména organická barviva mají velmi
nízkou odolnost proti účinkům světla a to vedlo
k mylným závěrům, že nábytek využíval především přírodní barevnosti dřeva. Průzkumy však
dokazují, že zejména intarzovaný nábytek byl
původně výrazně pestřejší, než jak se do dnešních dob dochoval (Michaelsen, Buchholz 2006).
Při barvení dřeva se využívala:
• Organická barviva – na dřevo se aplikovala
v roztoku s rozpouštědlem, většinou měla
nízkou odolnost světelnému záření
• Pigmenty – byly aplikovány ve směsi s pojidlem
(bílkovina, olej, pryskyřice atd.), podle koncentrace mají částečně až zcela krycí charakter.
• Chemická mořidla – jde o chemické látky,
které reagují s některou ze složek dřevní

hmoty, nebo s jinou chemikálií aplikovanou
před tím do dřeva. Vznikají tak komplexní
sloučeniny dobře kotvené ve dřevě s vysokou
světlostálostí.
Metody identifikace mořidel a barviv
• UV-VIS spektroskopie (Piening 2006)
• XRF spektroskopie
Stratigrafické sondy
Stratigrafické sondy jsou metody invazivního
průzkumu, při kterém lze získat informace
o vrstevnatosti povrchové úpravy, o stavu jednotlivých vrstev a při chemickém způsobu
provádění sondy také o reakcích jednotlivých
vrstev na dané rozpouštědlo, nebo chemickou
látku. Invazivnost této metody je poměrně
velká a bývá proto častěji využívána tam, kde
se počítá s odstraněním druhotných vrstev.
Sondáž je založena na vizuálně kontrolovaném postupu, který je možné provádět pouze
u barevně či strukturálně dobře odlišitelných
vrstev. U transparentních povrchových úprav
je tato možnost dosti omezená. Mechanický
způsob provedení sondáže prakticky není
možný kvůli subtilnosti jednotlivých vrstev.
Sondáž se provádí výhradně chemickou cestou
za použití standardních rozpouštědel a jejich
směsí (Pietsch 2005: 155). Sondáž je třeba
provádět s příruční nebo čelovou UV lampou
365 nm. Ty nám dokáží odhalit okamžik, kdy
při aplikaci rozpouštědla dochází k přechodu
z jedné vrstvy do druhé, nebo kdy dojde ke
kompletnímu odstranění požadované vrstvy.
Stratigrafická sondáž je velmi dobrou a zároveň instrumentálně jednoduchou metodou,
která poskytuje odpovědi na řadu otázek.
Cíle stratigrafické sondáže
• Zjistit rozpustnost jednotlivých vrstev.
• Zjistit možnosti separačního odstranění
pouze určité sekundární vrstvy.
• Vybrat maximálně účinnou a maximálně šetrnou metodu čištění povrchu.
Rozpouštědlový test
• Provádí se předem připravenou sadou rozpouštědel nebo jejich směsí (Pietsch 2005).
• Vybraná plocha musí být charakteristická
pro celý předmět, nebo alespoň pro danou
část konstrukce.
• Rozpouštědla jsou nanášena mechanicky na
předem vyznačené plochy.
• Účinnost rozpouštědla je zaznamenána do
protokolu včetně doložení použité vatové
tyčinky.
• Průběh a výsledek testu je zaznamenán pomocí fotografie v přímém či bočním osvětlení
a dále pomocí UV fluorescenční fotografie.
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