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Mgr. David Pavliňák, Ph.D.

Moderní analytické techniky v restaurování materiálů

V současnosti se stále zvyšuje význam materiálové analýzy v oblasti konzervování a restau-
rování předmětů kulturního dědictví. Znalosti materiálového složení a schopnost stanovit 
diagnózu poškození předmětů hrají klíčovou roli v návrhu a volbě vhodných postupů pro 
jejich konzervování a restaurování. Moderní materiálová analýza splňuje nejen náročné 
požadavky na přesnost měření a validitu získaných informací, ale také klade důraz na zcela 
nedestruktivní nebo minimálně destruktivní analýzu zkoumaného předmětu. V příspěvku se 
posluchači seznámí se dvěma případovými studiemi (materiálový průzkum pigmentů na frag-
mentech Benátské Bible, materiálový průzkum kovových šperků z krypty kostela sv. Mikuláše 
v Chebu), na kterých byla provedena materiálová analýza pomocí elektronové mikroskopie 
(SEM) doplněná prvkovou analýzou (EDX), Ramanovou mikro-spektroskopií a konfokální 
laserovou mikroskopií (CLM).

Up-to-date analytical techniques in material restoration

The importance of material analysis is currently on the rise in the field of conservation 
and restoration of cultural heritage objects. Knowledge of material composition and 
ability to diagnose damage to the objects play a crucial role in development and selection 
of appropriate processes for their conservation and restoration. Up-to-date material analysis 
not only meets the strict criteria for accuracy of measurements and validity of obtained 
information but it also puts emphasis on either entirely uninvasive or the least invasive ana-
lysis of the examined object. The paper will discuss two case studies (material examination 
of pigments from fragments of the Venetian Bible, material examination of metal jewellery 
from the crypt at the Church of St. Nicolas in Cheb), in which material analysis was ca-
rried out by means of electron microscopy (SEM), complemented with component analysis 
(EDX), Raman micro-spectroscopy, and confocal laser microscopy (CLM).



Dana Melchar, BA, MSc

Restaurování Asijských laků ve Victoria & Albert Museu

V péči oddělení konzervování nábytku ve V&A je široká škála materiálů od dřevěných před-
mětů a nábytku, přes organické materiály jako kost, slonovina, želvovina, až po moderní 
materiály a dekorativní povrchy, jako jsou asijské laky a jejich evropské imitace. Poslední 
roky přinesly několik užitečných kulturních výměn, které proměnily způsoby, jakými naklá-
dáme s asijskými laky. Výsledkem těchto partnerství je zlepšení porozumění a praxe v užívání 
tradičních asijských materiálů při péči o lakové předměty, širší kontext pro jejich kulturní 
interpretaci a nakládání s předměty v našich sbírkách a osvojení a zdokonalení nezápadních 
technik s rozmanitým konzervátorským využitím. 

Asian Lacquer Conservation at the V&A

At the V&A Furniture Conservation treats a wide range of materials from wooden furnitu-
re and objects, to organic materials like bone, ivory, turtle shell, to modern materials and 
decorative surfaces such as European japanning and Asian lacquer.  Over the past ten 
years we have benefited from several cross-cultural exchanges that have informed our tre-
atment approaches to Asian lacquer. These collaborations have resulted in a better under-
standing and practice of using Asian traditional materials during the treatment of lacquer 
objects, more context in the cultural interpretation and treatment of our objects, and 
adopting and honing non-Western techniques for a variety of conservation applications.



Bc. Zdeněk Holý, DiS.

Povrchové úpravy historického nábytku – typologie, význam a možnosti jejich restaurování

Přístup k historickým povrchovým úpravám předmětů zhotovených ze dřeva, zejména nábytku, 
je stále sporným a často diskutovaným tématem mezi restaurátory, historiky umění, ale také 
sběrateli. Jaký je vůbec význam povrchových úprav historického nábytku? Jakou funkci měly 
plnit v době vzniku nábytkového kusu a jaká je jejich funkce dnes? Má význam tyto povr-
chové úpravy studovat a dále zachovávat? Na řadu otázek stále ještě nemáme jednoznačnou 
odpověď a je otázkou, zda taková odpověď existuje, neboť se tímto tématem ocitáme velmi 
blízko subjektivního vnímání toho neuchopitelného pojmu patina.

Stejně jako se původní funkce nábytkového kusu od doby jeho vzniku často změnila, 
docházelo také k materiálovým změnám. Ty pramení již ze samotné podstaty používaných 
organických materiálů, které se vlivem mnoha vnějších faktorů mění, a mění tak i „tvář“ ce-
lého předmětu. Některé z těchto změn jsme ochotni nebo spíše schopni tolerovat, u jiných 
nastává zásadní problém s naší tolerancí. Moje přednáška si neklade za cíl na tyto otázky 
jednoznačně odpovědět, ale spíše se je snaží srozumitelně formulovat na základě osobních 
zkušeností a znalostí dané problematiky.

Surface treatments of historical furniture – typology, significance and possibilities of 
their restoration

The approach to historical surface treatments of wooden objects, particularly furniture, 
remains a controversial and frequently discussed issue among restorers, art historians,  
as well as collectors. What is the actual purpose of surface treatments on historical 
furniture? What was their function supposed to be at the time when the furniture piece was 
manufactured and what is their function today? Is there any point in studying and pre-
serving these surface treatments? Many of these questions still lack definite answers and 
it remains to be seen whether such answers exist, since the issue brings us in the vicinity 
of subjective perception of the elusive notion of patina. 

Material changes occur alongside shifts of the original function of a given furniture 
piece. Such changes stem from the very essence of the employed organic materials that 
transform under the influence of a number of external factors, thus altering the “look” of 
the whole object. We are willing, or rather able, to tolerate some of these changes; others, 
however, may be incompatible with our sense of tolerance. It is not the ambition of my 
paper to provide a definite answer to these questions, but rather to formulate them in  
a coherent manner based on my professional experience and knowledge of this problem 
area.



MgA. Anna Čumlivská 

Techniky japonského laku

Japonský nebo čínský lak, zvaný také uruši, je tradiční technologií úpravy dřevěných i jiných 
povrchů užívanou ve Východní a Jihovýchodní Asii. Přednáška nabízí obecný úvod do zá-
kladních japonských lakových technik od typů jader a podkladových vrstev po typy dekorací. 
Dotkne se také tématu typů poškození lakových předmětů a současné japonské restaurátor-
ské praxe.

Japanese lacquer techniques

Japanese and Chinese lacquer, also known as urushi, is a traditional technology for trea-
ting wooden as well as other surfaces used in East and Southeast Asia. The paper provides 
a general introduction into elementary techniques of Japanese lacquer from the core 
types and ground layers to types of decorations, also touching upon the issues of kinds 
of damage to lacquerwork objects and contemporary practice in Japanese restoration and 
conservation.



Mgr. Radek Ryšánek, DiS.

Orientální lakové práce a jejich nápodoby v konvolutech Muzea Velké Meziřící a na státním 
zámku Rájec nad Svitavou – technologické sonda

Předměty zdobené povrchovou úpravou označovanou jako lak nebo laková práce jsou  
v České republice až na výjimky zatím poněkud na okraji zájmu kurátorů i restaurátorů. 
Příspěvek poukazuje na to, že jejich množství je výrazně větší, než se doposud odhadovalo na 
základě jediné větší práce na toto téma Filipa Suchomela. Navíc jde, po technologické strán-
ce, o skupinu značně heterogenní, což je doloženo primárním technologickým průzkumem 
částí konvolutů lakovaných předmětů na zámku v Rájci nad Svitavou a velmi zajímavým přípa-
dě v kabinetu z Muzea Velké Meziříčí.  Průzkum byl proveden praktickou, nenákladnou  
a nenáročnou metodou mikroskopie a fluorescenční mikroskopie. Vzhledem k předpokláda-
né velké různorodosti předmětů dokonce i v jednotlivých konvolutech bude nutný individu-
ální přístup ke každému jednotlivému kusu a důkladný průzkum každého takového předmětu 
v průběhu plánování jakéhokoliv zásahu. Stejně nezbytné je zapojení technologického 
průzkumu do procesu atribuce nebo lokalizace místa vzniku takových předmětů, jak ukazují 
poznatky z probíhajícího výzkumu.  Zjištěné skutečnosti bude nutné promítnout do přístupu 
k aktivní i pasivní konzervaci takových předmětů stejně jako do plánování restaurátorských 
zásahů tak, aby nebyly takové předměty při budoucích zásazích poškozeny. 

Oriental lacquerwork and its imitations in item clusters at the Velké Meziříčí Museum and 
at the state chateau in Rájec nad Svitavou – a technological survey

So far, objects decorated with the surface treatment known as lacquer or lacquerwork 
have been, with a few exceptions, on the margins of attention of Czech curators as well as 
conservators. The paper points out that their number is considerably higher than what has 
been estimated on the basis of the single more comprehensive work on the issue, written by 
Filip Suchomel. Moreover, in terms of their technological composition, they form a largely 
heterogeneous group, as evidenced by the preliminary technological examination of parts 
of the cluster of lacquerwork objects at the Rájec nad Svitavou Chateau and the highly 
interesting case of a cabinet at the Velké Meziříčí Museum. The examination was carried 
out by a practical, inexpensive, and undemanding methods of microscopy and fluorescen-
ce microscopy. The anticipated high degree of diversity of the objects even within individual 
clusters will require individualised approach to each piece and thorough examination of 
each such piece while developing any sort of treatment plan. Inclusion of technological 
examination is equally necessary in the process of attribution or identification of the 
place of origin of such objects, as indicated by the findings of this ongoing research. 
The resulting findings will have to be reflected in the approach to both active and passive 
conservation of such objects as well as to the planning of restoration treatments, so that 
such objects suffer no damage during future treatments.



Ing. Jaromír Tulka, CSc.

Materiály a principy formulace laků a emailů

Přednáška se zabývá materiály a principy laků a emailů používaných v rámci restaurátorské  
a konzervátorské aktivity. V přednášce jsou uvedeny základní přístupy k terminologii nátěro-
vých hmot a následně k jejich rozdělení na transparentní a pigmentované. Je proveden popis 
základních materiálů používaných při formulaci fermeží, laků a emailů s důrazem na filmo-
tvorné látky typu rostlinných olejů a pryskyřic. Podstatná část přednášky se věnuje optimali-
zaci pigmentových složek nátěrových hmot, hodnotám objemové koncentrace pigmentů  
a plniv OKP a organickým rozpouštědlům, především jejich vhodnosti pro materiály použí-
vané při formulaci laků a emailů, dále rychlosti odpařování a rozpouštěcí schopnosti podle 
Hansenových parametrů. Témata přednášky jsou doprovázena schématy, grafickým zobraze-
ním i fotodokumentací. V závěru přednášky jsou uvedeny příklady formulací fermeží, laků  
a emailů uváděných v literatuře starší jak 50 let.

Materials and principles of lacquer and enamel formulation

The paper discusses materials and principles of lacquers and enamels used within the 
context of restoration and conservation. Basic approaches to the terminology of sur-
face treatment materials and their division into transparent and pigmented ones will be 
given along with descriptions of basic materials used in the formulation of varnishes, 
lacquers and enamels with an emphasis on film-forming substances such as vegetable oils 
and resins. A substantial segment of the paper is concerned with optimization of pigment 
constituents of surface treatment materials, volume concentration of pigments and filler 
materials OKP and organic solvents, particularly in terms of their suitability for materials 
used in the formulation of lacquers and enamels and also evaporation rate and dissolu-
tion capacity according to Hansen parameters. The topics of the paper are complemented 
with diagrams, graphical illustrations and photographic documentation. The paper conclu-
des with examples of formulation of varnishes, lacquers and enamels mentioned in literatu-
re older than 50 years.



Mgr. Markéta Mikuličáková

Studium houslařských olejových laků na bázi lněného oleje a kalafunové pryskyřice

Dle výsledků materiálových analýz prováděných na smyčcových nástrojích 16. – 18. století 
(Amati, Stradivari, Guarneri del Jesu) byly nejrozšířenějšími laky směsi vysychavých olejů  
a kalafunové pryskyřice. 

Konfrontací těchto výsledků s dostupnými původními historickými prameny byly odvoze-
ny a dle způsobů starých receptur připraveny vlastní receptury laků. Za účelem sledování 
odlišných charakteristik a studia chemických modifikací, které se mohou v lacích objevit 
po exponování modelových vzorků různým degradačním vlivům (teplota, vlhkost, sluneční 
záření, UV světlo), se jednalo o směsi různého poměru mísení kalafuny a lněného oleje (1:1, 
1:2 a 1:3) a laky s přídavkem mastixu.

V průběhu degradačního procesu byly sledovány fyzikálně–mechanické vlastnosti: zasy-
chání laků, tvrdost, přilnavost, degradace povrchů a chemické změny pomocí infračervené 
spektroskopie. Cílem práce bylo vyhodnotit vhodnost navržených receptur pro současnou 
houslařskou praxi. Na základě získaných výsledků se jeví jako nejvhodnější receptury laky  
v poměru mísení kalafuna:olej 1:2 a 1:3 bez ohledu na přídavek mastixu.

Study of violin oil varnishes based on linseed oil and rosin

Material analyses conducted on 16th–18th century string instruments (Amati, Stradivari, 
Guarneri del Jesu) indicate that the most widely used varnishes were mixtures of drying oils 
and rosin.

These findings were set against available historical data, forming a basis for derivation of 
individual varnish formulas that were prepared following old recipes. Mixtures with diffe-
rent ratios (1:1, 1:2 and 1:3) of rosin and linseed oil and varnishes containing an addition 
of mastic were produced for the examination of differences in their properties and study of 
chemical modifications that may occur when model samples are exposed to various deterio-
ration factors (temperature, humidity, sunlight, UV light).

Physically-mechanical properties – drying of varnishes, hardness, adhesion, surface degra-
dation, and chemical modifications – were observed using infrared spectroscopy over the 
course of the deterioration process. The aim of the study was to evaluate the suitability of 
the proposed recipes for present-day luthiers. The results that have been obtained suggest 
that varnishes with 1:2 and 1:3 rosin:oil ratio, regardless of the mastic addition, are the 
most suitable ones for musical instruments.



ak.mal. Antoaneta Temenugova

Současný člověk a ikona – technologie a restaurování ikon

V úvodu se příspěvek obecně zabývá pojmem co je to ikona a co vyobrazuje. Stručně nastíní 
vznik této umělecké práce, její šíření i ničení ikon v období „ikonoborectví“. Na základě 
ukázek předvede tvorbu ikon na různých materiálech a následně nabídne pohled do tech-
nologie „psaní“ ikon. Budou citovány staré technologické recepty z původních receptářů 
bulharských ikonopisců a jejich technologie malby. Dále bude předvedena ukázka současné 
praxe restaurování ikon psaných na desce, založená na osobní zkušenosti. Příspěvek bude 
zakončen zamyšlením nad vztahem současného člověka a ikony.

The present-day human and the icon – technology and restoration of icons

The introduction of the paper discusses the general notion of the icon and what it por-
trays. It will briefly outline the origin of this art form, its spread as well as the destruction 
of icons in the period of iconoclasm. Using concrete examples, it will demonstrate how 
icons are rendered in various materials. Subsequently, an insight into the technology of 
icon “writing” will be given alongside quotations of old recipes from original Bulgarian 
icon-writers’ recipe books and their painting technology, followed by a demonstration of 
first-hand experience with up-to-date restoration of icons painted on wooden panels. The 
paper concludes with a reflection on the present-day relation between people and icons.
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v univerzitním kině Scala v Brně

Zahraničním hostem je:
Dana Melchar
restaurátorka nábytku z Victoria and Albert muzea, Londýn

Bude zajištěn překlad do češtiny
Vstup zdarma, z důvodu přípravy občerstvení je nutná rezervace na skola@vos.ssudbrno.cz
více na www.vosrbrno.cz

 

Záštitu nad konferencí udělil Národní památkový ústav
Konference se uskutečňuje za podpory Ministerstva kultury ČR


