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 I. LOKALIZACE P ŘEDMĚTU 

 

1. Kraj :  Středočeský kraj 

2.  Obec: Kolín 

3.  Adresa majitele restaurovaného předmětu: Regionální muzeum Kolín 

          Brandlova 35 

          280 02 Kolín 

 

4.  Název předmětu: Kadidelnice  

5. Sbírka: Regionální muzeum Kolín, podsbírka – umělecké řemeslo, př.č. 50/2001, 

    inv.č. R 1221 

 

 

II. ÚDAJE O PŘEDMĚTU 

 

1. Datace:    1.polovina  19. století 

2. Autor (dílna):  neznámý 

3. Místo:    Střední Evropa 

4. Vlastník:   Regionální muzeum Kolín 

5. Objednavatel: Regionální muzeum Kolín 

6. Kadidelnice není zapsána v seznamu kulturních památek ani v seznamu národních 

kulturních památek MKČR 

 

 

III. ÚDAJE O AKCI 

 

1. Termín započetí prací:      22.01.2007 

2. Restaurátorský záměr vypracoval:  Martin Fořt, DiS. 

3. Restaurátorský záměr schválil:      17.01.2007 

         Eva Sedláčková, konzervátorka RMK 

           Mgr. Petra Hollerová, kurátorka RMK 

4. Termín ukončení prací:                19.09.2007 
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IV. POPIS RESTAUROVANÉHO PŘEDMĚTU 

  

 Předmětem restaurování je kadidelnice ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně,    

která byla v roce 2001 nalezena v prostorách zvonice chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně a byla 

pravděpodobně používána přímo v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně nebo v jiných kostelů, 

spadajících pod kolínskou farnost. V roce 2001 byla do regionálního muzea v Kolíně předána 

kolínskou římskokatolickou farností. 

Kadidelnice je sestavena z těchto dílů:  

Vytahovací kroužek 
 
 

Závěsný kroužek 
 

Stříška 
 

Vytahovací řetěz 

Závěsný řetěz 

 

 

 

Latinský kříž 

 

 

Víko 

 
 
 
 

 
Rozeta 

Miska  

Podstavec 

  

 

 V kadidelnici se při křesťanských obřadech a bohoslužbách pálí posvěcená substance1 

(kadidlo), které je rozpáleno doutnajícím dřevěným uhlím. 

                                                 
1 Viz XIV. Příloha 3 
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Dle liturgického slovníku2 jsou části liturgických předmětů, které přicházejí do přímého 

kontaktu s posvěcenou substancí, vyrobeny z drahého kovu nebo pokoveny drahým kovem 

(zlacení či stříbření). 

 Celý liturgický předmět s jednotlivými díly je pravděpodobně vyroben z mosazného 

materiálu, kovotlačitelsky zpracován s následným tepáním a cizelováním. Jednotlivé články 

závěsného a vytahovacího řetězu s kroužky jsou bezešvé, vyrobeny pravděpodobně 

z mosazného materiálu.  

 Celková výška sestavené kadidelnice bez stříšky a tří částí závěsného řetězu je 

přibližně 246,8 mm a šířka je naměřena na 154 mm (je měřen průměr víka s připevněnými 

kroužky na obrubě).  

Jednotlivé samostatné závěsné řetězy jsou dlouhé přibližně 720 mm a vytahovací řetěz je    

o 10 mm kratší a jednotlivá očka jsou dlouhá v rozmezí 19-20 mm. 

Závěsný kroužek o průměru 48 mm a tloušťky 1,7 mm, je drátem připevněn ke stříšce. 

Vytahovací řetěz je připevněn na latinském kříži na vrchu víka a na druhém konci je 

vytahovací kroužek se švem. Při vysunutí směrem nahoru je víko vedeno třemi řetězy,    

které jsou upevněné na okrajích lemu stříšky a misky. 

Ve středu kříže je na obou stranách mělký důlek na čelní straně a dva důlky na ramenech 

kříže. Dle tvarosloví se jedná o latinský kříž. Kříž není dostatečně připevněn, ale otáčí se. 

Stříška a víko mají ustupující profilovaný tvar se zdobně tepaným vrškem stylizovaných 

palmet a je zakončen pásmem tepaného vegetabilního motivu (palmeta). 

Na stříšce je v místě průchodu připevněná vyvrtaná podložka pro vytahování víka 

vytahovacím řetězem. Průměr stříšky je 94 mm, výška stříšky je naměřena na 35,7 mm.       

Po obvodu obruby stříšky jsou do třech navrtaných otvorů vsazeny esovité články, 

vytvarované z drátu a na nich jsou připevněny závěsné řetězy. 

Pozadí zdobného pásu na víku a jeho střední pás je prořezáván, pravděpodobně za účelem 

kouřovodů. 

Polovina pláště misky je tepaná do vegetabilního motivu palmet, střídajících stylizovanými 

stonky. Horní pásmo misky není tepané, ale doplněné dvěma rozetami v místech připevnění 

závěsného řetězu. Jejich průměr měří přibližně 32-33 mm a závěsný řetěz je  připevněn 

ohnutým hřebíkem bez ozdoby. 

Střed podstavce je zúžen a okraje jsou rozšířené profilováním. Podél spodního okrajového 

lemu je zdobeno pásmo stejným dekorem jako u víka, ale bez prořezávaného pozadí. 

Miska k podstavci je připevněná. 

                                                 
2 Sacrosanctum Koncilium 122; Všeobecné pokyny k římskému misálu 295 
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V. PRŮZKUM RESTAUROVANÉHO P ŘEDMĚTU PŘED ZAPOČETÍM 

RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ  

 

 Kadidelnice po předání římskokatolickou farností byla uložena v depozitáři 

 kolínského muzea. Původní uložení v nevhodném prostředí (prudké změny vlhkosti                

a teploty) v kostele a používání předmětu vedlo k rozsáhlému poškození materiálu. 

Na povrchu kadidelnice není patrna povrchová úprava (zlacení, stříbření), kterou lze zjistit 

nedestruktivní fluorescenční analýzou. Povrchové úpravy mohou být pravděpodobně pod 

vrstvou nečistot, korozních produktů nebo pod vrstvou patiny. Povrch je pokryt prachovými 

částicemi a zbytky spálených příměsí posvěcené substance (dále olibanum)3. 

Díly kadidelnice byly vyrobeny z mosazného plechu, který byl tepelně upravován před 

započetím kovotlačitelských prací (strojové zpracování přes kopyto, tahem, tlakem nebo ruční 

zpracování tepáním). Vegetabilní dekor na všech dílech kadidelnice byl tepán a rozety byly 

odlity s následným cizelováním (obr. 1). Uvedené možnosti výroby byly v době vzniku 

předmětu dostupné (1. pol. 19. stol).  

Mikrometrickým měřítkem byla na několika místech naměřena tloušťka mosazného materiálu 

a naměřená tloušťka železného materiálu je na víku 2,2 mm, na misce cca 1,7 mm a na 

podstavci 0,7 mm. 

 Spoj vytahovacího kroužku nebyl pájen a nevykazuje deformaci. 

 Závěsný kroužek byl pájen tvrdým pájením pravděpodobně mosaznou pájkou a není 

deformován. Na mosazném drátu, kterým je připevněn závěsný kroužek, je znatelný úbytek 

materiálu. 

 Spoje jednotlivých článků ze tří dílů závěsného řetězu a vytahovacího řetězu jsou 

provedeny tvrdým pájením mosaznou pájkou. Střed samostatných článků je mírně natažen 

manipulací či funkci liturgického předmětu při církevních obřadech. 

 Okraj olemování stříšky je lokálně deformován (obr. 2) nárazem a pádem. Na vnitřní 

straně stříšky je v místě průchodu vytahovacího řetězu připevněn plech 27,5 × 32,9 mm 

z mosazného materiálu, tloušťky 0,8 mm. Na spodní části obruby stříšky pro upevnění 

závěsného řetězu je připevněn mosazný pásek plechu o velikosti 21,5 × 8,5 mm, tloušťky        

0,4 mm. Připevnění je provedeno měkkým pájením cínovou pájkou (viz obr. 1).  

Povrch je znečištěn prachovými částicemi a zbytky konzervačních látek. Na horní části stříšky 

v okolí připevněného provrtaného plechu jsou patrné lokální korozní produkty mědi (obr. 3). 
                                                 
3 Klejopryskyřice na vzduchu tuhne v tzv. kadidlo (olibanum), které je vonnou látku obsahující až 80 %  
   pryskyřic a užívá se při církevních obřadech. Vlivem tepla v kadidelnici vzniká voňavý dým, symbolizující   
   motlitbu věřících, stoupajících k nebi. Podle evangelia Matouše kadidlo přinesli mudrci z Východu spolu   
   s jinými dary  narozenému Ježíšovi. 
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Na horní dekorativní části stříšky byla pro zjištění povrchové úpravy provedena sondáž,     

kde byla zjištěna povrchová úprava pravděpodobně bronzovým práškem v laku (obr. 4). 

 Uchycení zdeformovaného latinského kříže k vytahovacímu řetězu omotaným 

železným drátem (viz obr. 1) bylo provedeno druhotně. Otvor kříže je nepravidelný, 

pravděpodobně způsobený manipulací a funkcí předmětu. K samotnému kříži je připevněn 

závitový trn, pravděpodobně tvrdým pájením mosaznou či stříbrnou pájkou a je na něm 

připevněna šestihranná matka o rozměrech 15×15 mm, pravděpodobně železná metrického 

závitu. Ta je při upevnění latinského kříže vypodložena osmihrannou podložkou o rozměrech 

7,9×7,9 mm, sestavenou ze dvou dílů (obr. 5). Povrch latinského kříže je znečištěn 

prachovými částicemi a zbytky konzervačních látek. Celý závitový mechanismus pod víkem 

je silně zakonzervován látkou (olibanum). Latinský kříž s trnem závitu, pravděpodobně 

původně withwortův, je nedostatečně připevněn a má vůli se otáčet. Stoupání závitu nelze 

z rozsáhlého poškození změřit. 

 Víko nevykazuje deformaci, ale vnější strana pláště je znečištěna prachovými 

částicemi a zbytky konzervační látky tzv.olibanum, vyteklou z prosekaných otvorů. Vnitřní 

strana víka je silně znečištěna konzervační látkou tzv.olibanum (viz obr. 5). 

Obruba víka je zpevněna oboustranným olemováním s následným snýtováním 10 nýty, 

pravděpodobně z měděného materiálu. Tento zásah byl proveden druhotně (viz obr. 5). Po 

třetinách obvodu olemování jsou připevněny tři bezešvé vodicí kroužky mosaznou pájkou. 

 Horní obruba misky je lokálně deformována a v místě defektu je v místě ohnutí pláště 

o 45° pod obrubou trhlina v délce 42,5-43 mm, prostupující materiálem, s chybějící části 

materiálu 23×2,5 mm (obr. 6, 7). Střední hladký pás je lokálně deformován a v místech otvorů 

jsou patrné mělké důlky. 

Deformace je pravděpodobně způsobená pádem či prudkým nárazem nebo výrobní 

technologií bez užití tepelného zpracování. Dno misky je silně znečištěno konzervační látkou 

tvz.olibanum a celý povrch misky je znečištěn prachovými částicemi. Pro zjištění stavu 

materiálu misky pod konzervační vrstvou tvz.olibanum byla provedena lokální sondáž 

vatovými tampony, smáčenými v acetonu a toluenu. Na lokálně očištěném místě bylo 

zjištěno, že povrch na dně misky je poškozen mělkými rýhami a pod kruhovou podložkou 

s trnem závitu byla kolem otvoru na dně misky skryta povrchová úprava, pravděpodobně 

stříbření (obr. 8).  

 Dvě rozety jsou vyrobeny technikou litím do pískové formy a nejsou deformovány 

(obr. 9). Povrch je znečištěn prachovými částicemi a zbytky konzervačních látek (obr. 10). 

Pro zjištění povrchové úpravy na rozetě byla provedena lokální sondáž, kde byly zjištěny 
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povrchové úpravy pravděpodobně bronzovým práškem v laku a povrchové úpravy 

postříbřením (obr. 11, 12). Konec závěsného řetězu je připevněn ohnutým očkem                    

z hřebíku, pravděpodobně železným. Chybí zde pravděpodobně stejná rozeta (viz obr. 1).  

 Spodní část podstavce je deformována, pravděpodobně způsobená prudkým nárazem 

či pádem. Na hranici olemování a zdobného tepaného pásu misky je trhlina, prostupující 

materiálem, v délce 2/3 celého obvodu misky (obr. 13, 14). Tento defekt byl v minulosti 

několikrát spojen měkkým pájením cínovou pájkou. Na vnitřní straně podstavce je v okolí 

trhliny lokální výskyt korozních produktů mědi (viz obr. 14). Po lokální sondáži na spodní 

dekorativní části podstavce byla zjištěna povrchová úprava pravděpodobně bronzovým 

práškem v laku (obr. 16). 

Po demontáži misky a podstavce je na skrytých dotekových místech zjištěna přítomnost 

pravděpodobné povrchové úpravy stříbření (obr. 17, 18). Na okrajích dotekových míst 

misky a podstavce je vrstva nečistot a lokální výskyt korozních produktů mědi. 

Závitový trn, spojující misku s podstavcem, Ø 5 mm je připevněn na kruhový plech Ø 28 mm 

z mosazného materiálu tvrdým pájením mosaznou pájkou a původně byl pravděpodobně 

withwortův. Stoupání závitu nelze z rozsáhlého poškození změřit (obr. 20). Závit na trnu je 

poškozen necitlivou manipulací čtvercovou matkou o velikosti 12,8 × 12,8 mm (obr. 21). Ta 

je vypodložena křídlovou maticí s větším otvorem závitu Ø 5,2 mm, pravděpodobně 

vyrobenou ze železného materiálu (obr. 21). Povrch železné čtvercové matky a křídlové 

matky je lokálně pokryt korozními produkty. Pod křídlovou matkou je provrtaná kruhová 

podložka, pravděpodobně z mosazného materiálu s ražbou z obou stran. Na aversu je patrná 

ražba anfasu lva nebo znaku s otevřenou královskou korunou (obr. 22) a na reversu je 

znatelný latinský text „IFVFRF  /  V KI /“ (obr. 23) . 
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VI. VYHODNOCENÍ PR ŮZKUMU  

 

 Na povrchu liturgického předmětu jsou patrné prachové částice a na vnitřních stranách 

jsou též prachové částice a zbytky konzervačních látek tzv.olibanum. Určení prachových 

částic a zbytků konzervačních látek tzv.olibanum bylo provedeno pohledově binokulární 

lupou a čichovou zkouškou za tepla, na kterou byl odebrán vzorek ze dna misky. Na povrchu 

všech dílů kadidelnice bylo provedeno lokální mechanické čištění vatovými tampony, 

smáčenými v ethanolu a acetonu. Těmito lokálními nedestruktivními zkouškami, provedené 

na vnitřních a vnějších stranách jednotlivých dílů kadidelnice, byla zjištěna přítomnost 

povrchových úprav stříbření. V prohlubních dekorů nad fragmenty postříbřené vrstvy byly na 

stříšce, rozet, podstavci ohledány zbytky použití bronzového prášku v laku. Při lokálním 

čištění vatovými tampony, smáčenými v acetonu, došlo k rozpuštění bronzového prášku4. 

Jeho užití bylo estetickou záležitostí po setření povrchové stříbřené vrstvy častým čištěním 

povrchu předmětu a nebo po expozici tepelného procesu při obřadech.  

V případě zjištění přítomnosti povrchových úprav nedojde k jejich poškození.  

Na lokálně očištěných místech byly provedeny zkoušky dichromanem draselným (K2Cr2O7), 

který při reakci se stříbrem okamžitě zčervená (obr. 19). 

Ověřovací nedestruktivní fluorescenční metoda5 též prokázala přítomnost povrchové úpravy 

postříbření a na povrchu kříže nebyly zjištěny stopy po povrchové úpravě zlacení či stříbření 

(viz XII. Příloha 1). Po lokální sondáži na všech dílech kadidelnice kromě latinského kříže      

a železných částí byly zjištěny stopy po povrchové úpravě stříbření. 

Pro zjištění kvalitativního a kvantitativního složení slitiny mědi byly na destruktivní 

spektrální elektronovou mikroanalýzu6 odebrán vzorek z místa napadaného korozní únavou   

a druhý byl z nepoškozeného místa (viz XIII. Příloha 2). Oba vzorky byly vyříznuty, řez byl 

lehce očištěn pro přesnější detekci plochy analyzátorem. Bylo zjištěno, že se jedná o slitinu 

mědi (mosaz, viz XIII. Příloha 2). Analýza byla provedena za účelem zjištění složení slitiny 

pro doplnění chybějícího materiálu, které je součást stabilizace. 

  Při funkčním užití kadidelnice došlo na misce a podstavci k lokálnímu materiálovému 

pnutí, které vedlo k následnému vzniku trhlin v namáhaných či zeslabených místech, následně 

k destrukci. Zeslabená místa v místě ohnutí o 45° jsou vzniklé výrobou.  

                                                 
4 Acetonová lázeň nesmáčí povrchovou úpravu zlacení 
5 XRF-ED analýza byla provedena ing. Dušanem Perlíkem na odborném konzervátorském pracovišti   
  v Roztokách u Prahy, viz XII. Příloha č.1 
6 Spektrální elektronová mikroanalýza byla provedena ing. Jiřím Kadlecem,CSc. na SVÚM Praze-Běchovicích 
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 Průzkumem nebylo prokázáno, zda latinský kříž byl připevněn k horní část víka           

a matky na závitovém trnu jsou druhotného zásahu. Pro přesné zjištění připevnění kříže 

k horní části víka se nepodařilo dohledat obdobné kadidelnice.  

V místě připevnění podložky s otvorem pro průchod vytahovacího řetězu a podložky na 

stříšce, horní části víka a na podstavci jsou stopy po měkkém pájení cínovou pájkou. Zkouška 

byla provedena vrypem hrotem skalpelu. 

 Na mosazném drátu, kterým je připevněn závěsný kroužek, je znatelný úbytek 

materiálu a je způsoben necitlivou manipulací s předmětem. 

 Spoje jednotlivých článků ze tří dílů závěsného řetězu a vytahovacího řetězu jsou 

provedeny tvrdým pájením mosaznou pájkou a střed samostatných článků je mírně natažen 

manipulací či funkci liturgického předmětu při církevních obřadech. 

 Okraj olemování stříšky je lokálně deformován, nárazem nebo pádem. Na vnitřní 

straně stříšce je připevněn v místě průchodu vytahovacího řetězu provrtaný mosazný plech. 

Na spodní části obruby stříšky pro upevnění závěsného řetězu je připevněn pásek mosazného 

plechu, které jsou spojeny měkkým pájením cínovou pájkou.  

Volbou těchto pravděpodobně druhotných zásahů byla snaha zastavit degradačně zvětšující se 

otvor při manipulaci s vytahovacím řetězem a závěsným řetězem. 

Na horní vnitřní části stříšky v okolí připevněného provrtaného plechu jsou patrné lokální 

korozní produkty mědi, způsobené použitím tavidla, které bylo nedostatečně opláchnuto         

a stabilizováno (sušení). Na napadených místech korozními produkty bylo provedeno lokální 

čištění 5% Chelatonem 37. Po lokální chelataci byl proveden důkladný oplach v deinoizované 

vodě s následným pozvolným vysoušením. Pod mikroskopem bylo zjištěno, že korozní 

poškození není hloubkového charakteru (př. selektivní koroze), ale povrchového. Na lokálně 

očištěných místech průzkumem nebyly pod mikroskopem zjištěny mezikrystalické nebo 

transkrystalické trhliny.  

 Uchycení zdeformovaného latinského kříže k vytahovacímu řetězu omotaným 

železným drátem je provedeno druhotně a porušuje originalitu předmětu. Otvor kříže je 

nepravidelný, způsobený manipulací a funkcí předmětu. Na závitovém trnu je našroubována 

šestihranná železná matka dle normy ČSN M4,5, která je vypodložena sešroubovanou 

železnou osmihrannou matkou na mosazný váleček s obrubou. Trn závitu byl původně 

withwortův. 

                                                 
7 Ponor byl proveden po neustálým dohledem a po dobu určitou, neboť dlouhodobou chelatací dochází    
   k částečnému rozpouštění kovu 
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 Obruba víka je druhotně zpevněna oboustranným olemováním s následným 

snýtováním 10 měděnými nýty a byla tak zajištěna její pevnost proti případné deformaci.  Po 

třetinách obvodu olemování jsou připevněny tři bezešvé vodicí kroužky mosaznou pájkou. 

 Horní obruba misky je lokálně deformována, způsobená pádem či prudkým nárazem 

nebo vadou, vzniklou při výrobě misky (bez užití tepelného zpracování). Střední hladký pás je 

lokálně deformován a v místech otvorů jsou patrné mělké důlky, způsobené při manipulaci 

rozevření nožiček drátů, na kterých jsou připevněné konce řetězů a rozety. 

Pro zjištění stavu materiálu misky pod konzervační vrstvou tzv.olibanum byla provedena 

lokální sondáž vatovými tampony, smáčenými v acetonu a toluenu. Na lokálně očištěném 

místě bylo zjištěno, že povrch dna misky je poškozen mělkými rýhami hrotovým tupým 

nástrojem. Byl použit pravděpodobně při neodborném odstraňování již spálených 

konzervačních látek tvz.olibanum. Na lokálně očištěném místě od vrstvy konzervačních látek 

nebyly pod mikroskopem zjištěny mezikrystalické nebo transkrystalické trhliny, které mohou 

být doprovodem mělkých rýh (viz obr. 8). 

 Dvě rozety nejsou deformovány. Konec závěsného řetězu je připevněn ohnutým 

očkem ze železného hřebíku a chybí zde stejná rozeta. Použití železného hřebíku porušuje 

originalitu předmětu. 

 Spodní část podstavce je deformována, pravděpodobně způsobená prudkým nárazem 

či pádem. Na hranici olemování a zdobného tepaného pásu misky je trhlina, která byla 

v minulosti několikrát opravována měkkým pájením cínovou pájkou. Tento neodborný zásah 

byl zvolen i přesto, že spoj nebude dostatečně pevný8 pro navrácení pevnosti předmětu.  

Na vnitřní straně podstavce je v okolí trhliny lokální výskyt korozních produktů mědi, 

způsobené použitím tavidla, které bylo nedostatečně opláchnuto a stabilizováno (sušení). Na 

lokálně očištěném místě od korozních produktů na vnitřní straně podstavce nebyly pod 

mikroskopem zjištěny mezikrystalické nebo transkrystalické trhliny (viz obr. 15).  

Na okrajích dotekových míst misky a podstavce je vrstva nečistot a lokální výskyt korozních 

produktů mědi. 

 Mosazný závitový trn, spojující misku s podstavcem a je spojen tvrdým pájením 

mosaznou pájkou na kruhový mosazný plech. Závit byl původně withwortův. Závit na trnu je 

poškozen pravděpodobně násilným sešroubováním čtvercovou železnou matkou nebo 

jinými železnými matkami. Ta je vypodložena železnou křídlovou maticí s větším otvorem 

závitu a jejím účelem bylo zvednout matku na funkční část závitu. Pod křídlovou matkou je 

provrtaná kruhová podložka z mosazného materiálu s ražbou z obou stran, její účel byl 

                                                 
8 Stabilizace trhliny na hranici olemování podstavce tvrdým pájením stříbrnou pájkou bude vykazovat daleko   
  větší pevnost než měkkým pájením cínovou pájkou. 
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pravděpodobně jiný. Na železné čtvercové matce a železné křídlové matce jsou lokální 

výskyty korozních produktů oxidu železitého (Fe2O3). 
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VII. KONCEPCE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU  

 
 Požadavkem majitele sbírkového předmětu bylo uvést kadidelnici do funkčního 

stabilizovaného stavu. 

 Restaurováním požadujeme odstranění korozních produktů, uvedení do funkčního 

stavu a k celkové stabilizaci sbírkového předmětu.  

 Bude nutná demontáž kadidelnice na jednotlivé části a z jejich povrchu budou nejprve 

odstraněny prachové částice ponorem do lázní technického benzínu a ethanolu. Zbytky 

konzervačních látek budou odstraněny ponorem do acetonu nebo toluenu a tvrdé krusty 

konzervačních látek budou odstraněny v 60 °C teplé lázni Alkonu S za pomocí speciálně 

upravených mosazných kartáčů (0,15 mm) s následným oplachem v deionizované vodě. Po 

oplachu budou očištěné jednotlivé díly pozvolna vysoušeny horkovzdušnou pistolí                  

(t = 60 °C). 

Čištění bude provedeno s ohledem na povrchovou úpravu stříbření a nebude poškozena. 

Volba pájení a deformace se bude řídit podle rozsahu zachování povrchové úpravy stříbření. 

Varianta A:  

V případě většího výskytu stříbření na jednotlivých dílech více než 40 % po očištění bude 

povrchová úprava zachována a stabilizace trhlin provedena vyplombováním cínovou pájkou 

s vypodložením pásků ze slitiny mědi CuZn30. Miska a podstavec budou částečně vyrovnány. 

Pro kompletní vyrovnání deformací nutnou rekrystalizací a použití stříbrné pájky může dojít 

ke ztrátě postříbřené vrstvy. 

Varianta B: 

V případě fragmentálního stavu povrchové úpravy (cca pod 30 %) po očištění bude 

provedena stabilizace trhlin stříbrnou pájkou dle normy Ag 66, kde není nutné vypodložení 

mosazným materiálem a stříbrná pájka zaručuje celkovou pevnost spoje ve prospěch 

celkového stavu, je tím zajištěna pevnost a stálost. Vyrovnání zdeformovaných míst bude 

provedeno kompletně s rekrystalizací. Touto technologií lze předmět uvést do stavu 

původního a funkčního, ale eklektického (respektování druhotného zásahu nýtováním na 

olemování víka a způsobu spojení na závitovém trnu kříže a misky). Galvanickým 

postříbřením předmět tak bude respektovat zákon9. Volba jiné technologie stříbření10        

(př. nedestruktivní stříbrným plátkem přes mixtion) porušuje originalitu předmětu z důvodu 

                                                 
9   Sacrosanctum Koncilium 122; Všeobecné pokyny k římskému misálu 295 
10 Stříbření amalgámem je zdravotně škodlivé a lze provést přes speciálně provedenou filtrační jednotku  
    př. ULT AG 
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malé žáruvzdornosti, kterému byl původně předmět vystaven. Stabilizací trhlin a deformací 

dojde k zajištění jednotlivých dílů při jejich případných dalších destrukcí. 

 Po kompletním očištěním jednotlivých dílů bude kurátor sbírky informován o stavu 

povrchové úpravy předmětu, na jehož základě bude opět konzultován restaurátorský zásah 

(viz XV. Příloha 4). 

 Lokální korozní produkty mědi na horní vnitřní části stříšky v okolí připevněného 

provrtaného plechu budou odstraněny 5% Chelatonem 3 s následným důkladným oplachem 

v deinoizované vodě. Po oplachu bude stříška pozvolna vysoušena horkovzdušnou pistolí       

(t = 60 °C). 

Na vnitřní straně stříšce v místě průchodu vytahovacího řetězu bude tepelně odstraněn 

provrtaný mosazný plech. Na spodní části obruby stříšky pro upevnění závěsného řetězu bude 

též tepelně odstraněn mosazný pásek. Průchod vytahovacího řetězu bude rekonstruován dle 

profilace pláště z mosazného plechu CuZn30 s vyvrtáním menšího otvoru. Zdeformované 

olemování na okraji stříšky bude mechanicky vyrovnáno. Způsob stabilizace trhlin bude volen 

až po zjištění rozsahu povrchové úpravy ve stavu po kompletním očištění. 

 Latinský kříž bude vyrovnán mechanicky. Poškozený withwortův závit na trnu 

s křížem se nebude obnovovat a vrchní část závitu je funkční. Uchycení zdeformovaného 

latinského kříže k vytahovacímu řetězu omotaným železným drátem bude nahrazeno za 

mosazný oválný kroužek stejného průměru dle jednotlivých článků vytahovacího řetězu.  

Šestihranná a osmihranná železná matka bude očištěna od konzervačních látek ponorem do 

acetonové lázně. V případě výskytu korozních produktů na železném povrchu železných 

matek pod vrstvou konzervační látky (velká osmihranná matka bude demontována od 

mosazného válečku s obrubou) bude provedeno odstranění korozních produktů                     

5% Chelatonem 3 s následným důkladným oplachem deionizovanou vodou a pozvolným 

vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). Po vysoušení bude železný povrch obou matek 

dvěma nátěry pasivován teplým 20% Taninem A11, po dozrání tanátované vrstvy (48 hodin) 

budou její přebytky setřeny s následným pozvolným vysoušením (t = 110 °C). Konzervace 

šestihranných železných matek bude provedena ponorem do 10% čirého laku Paraloidu 

B7212, rozpuštěného v xylenu. 

 Povrch víka bude očištěn v 60 °C teplé lázni Alkonu S za pomocí speciálně 

upravených mosazných kartáčů (0,15 mm) s následným oplachem v deionizované vodě. Po 

oplachu bude pozvolna vysoušen horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). 

                                                 
11 Bez použití přídavku kyseliny fosforečné (H3PO4) 
12 Akrylátová pryskyřice na bázi kopolymeru etylmetakrylátu-metylakrylátu, je dodáván ve formě granulátu. 
    viz XVI. Příloha 5 
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 Deformace na obrubě misky bude mechanicky vyrovnána za pomocí ocelových          

a dřevěných čakanů, trhlina pod obrubou bude stabilizována. Způsob stabilizace a vyrovnání 

(užití rekrystalizace) bude volen až po zjištění rozsahu povrchové úpravy ve stavu po 

kompletním očištění. Střední hladký pás bude lokálně vyrovnán. 

 Chybějící rozeta bude vyrobena metodou do ztraceného vosku dle dochované rozety. 

Ohnuté očko ze železného hřebíku bude nahrazeno za mosazný drát stejného průměru dle 

stávajících mosazných oček. 

 Na vnitřní straně podstavce v okolí trhliny bude chelatací odstraněn lokální výskyt 

korozních produktů mědi a to tamponováním 5% Chelatonem 3 s následným důkladným 

oplachem v deinoizované vodě. Po oplachu bude podstavec pozvolna vysoušen 

horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). Spodní část podstavce bude mechanicky vyrovnána           

a trhlina, na hranici olemování, bude stabilizována. Způsob vyrovnání a stabilizace bude 

volen až po zjištění rozsahu povrchové úpravy ve stavu po kompletní očištění.  

Lokální korozní produkty mědi na okrajích dotekových míst misky a podstavce budou 

odstraněny s ohledem na povrchovou úpravu stříbřením 5% Chelatonem 3 s následným 

důkladným oplachem v deinoizované vodě. Po oplachu bude podstavec pozvolna vysoušen 

horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). 

Po kompletním očištění, vyrovnání, stabilizaci a sušení budou před demontáží jednotlivé díly 

kadidelnice konzervovány ponorem do 10% čirého laku Paraloidu B72, rozpuštěného 

v xylenu. 

Lokální korozní produkty na povrchu železné čtvercové matky a železné křídlové matky 

budou odstraněny 5% Chelatonem 3 s následným důkladným oplachem deionizovanou vodou 

a pozvolným vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). Po vysoušení bude železný 

povrch čtvercové a křídlové matky dvěma nátěry pasivován teplým 20% Taninem A, po 

dozrání tanátované vrstvy (48 hodin) budou její přebytky setřeny s následným pozvolným 

vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 110 °C). 

Konzervace čtvercové a křídlové matky bude provedena ponorem do 10% čirého laku 

Paraloidu B72, rozpuštěného v xylenu. 

Provrtaná mosazná podložka s ražbou bude čištěna v acetonové lázni s ohledem na 

povrchovou úpravu a konzervována 10% čirým lakem Paraloidu B72, rozpuštěného v xylenu. 

Poškozený withwortův závit na trnu s kruhovou podložkou se nebude obnovovat a vrchní část 

závitu je funkční.  
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VIII. TECHNOLOGICKÝ POSTUP RESTAUROVÁTORSKÝCH PRACÍ  

 

 Byla provedena demontáž kadidelnice na jednotlivé části a z jejich povrchu byly 

odstraněny prachové částice ponorem do lázní technického benzínu a ethanolu. Zbytky 

konzervačních látek byly odstraněny ponorem do acetonu po dobu 72 hodin a tvrdé krusty 

konzervačních látek byly odstraněny v 60 °C teplé lázni Alkonu S za pomocí speciálně 

upravených mosazných kartáčů (0,15 mm) s následným oplachem v deionizované vodě. Po 

oplachu byly očištěné jednotlivé díly pozvolna vysoušeny horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). 

Čištění bylo provedeno s ohledem na povrchovou úpravu stříbření a nebyla poškozena. Po 

kompletním očištění jednotlivých dílů (obr. 24-28, 30, 40) byl kurátor sbírky informován    

(viz XV. Příloha 4) a bylo přistoupeno na variantu B . 

 Lokální korozní produkty mědi na horní vnitřní části stříšky byly odstraněny           

5% Chelatonem 3 za pomocí jemných zlatnických mosazných kartáčů (0,15 mm),         

kterými byly korozní produkty narušovány. Po chelataci byl proveden důkladný oplach 

v deinoizované vodě s následným pozvolným vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C).  

Na vnitřní straně stříšce v místě průchodu vytahovacího řetězu byl tepelně (t = 200 °C) 

odstraněn provrtaný mosazný plech. Na spodní části obruby stříšky pro upevnění závěsného 

řetězu byl též tepelně (t = 200 °C, obr. 29) odstraněn mosazný pásek. Přebytky cínové pájky 

byly mechanicky odstraněny za pomocí brusných a lešticích kotoučků13. Průchod 

vytahovacího řetězu byl rekonstruován dle profilace pláště z mosazného plechu CuZn30 

s vyvrtáním menšího otvoru a připevněn tvrdým pájením stříbrnou pájkou dle normy Ag 66 

za použití tavidla tetraboritanu sodného (Na2B4O7). Zdeformované olemování na okraji 

stříšky bylo mechanicky vyrovnáno (obr. 31, 32). 

 Latinský kříž byl po očištění vyrovnán (obr. 33, 34). Uchycení zdeformovaného 

latinského kříže k vytahovacímu řetězu omotaným železným drátem bylo nahrazeno za 

mosazný oválný kroužek o průměru 1,8 mm (obr. 35).  

Šestihranná (obr. 36) a osmihranná železná matka (obr. 37) byla očištěna od konzervačních 

látek ponorem do acetonové lázně. Korozní produkty na povrchu železných matek (velká 

osmihranná matka byla demontována od mosazného válečku s obrubou) odstraněny            

5% Chelatonem 3 za pomocí kartáčů na semiš, kterými byly korozní produkty narušovány. Po 

chelataci byl proveden důkladný oplach deionizovanou vodou s následným pozvolným 

vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 110 °C). Po vysoušení byl železný povrch obou matek 

dvěma nátěry pasivován teplým 20% Taninem A, po dozrání tanátové vrstvy (48 hodin) byly 

                                                 
13 Elastická silikonová tělíska NO 28 293, NO 28 294, NO 28 288 (viz X. Použité technologie a materiály) 
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její přebytky setřeny s následným pozvolným vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 110 °C). 

Mosazný váleček s obrubou byl (obr. 38) od konzervační látky několikrát očištěn v acetonové 

lázni s následným pozvolným vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). Konzervace 

šestihranných železných matek a mosazného válečku s obrubou byla provedena ponorem do 

10% čirého laku Paraloidu B72, rozpuštěného v xylenu. 

Povrch víka byl očištěn v 60 °C teplé lázni Alkonu S za pomocí speciálně upravených 

mosazných kartáčů (0,15 mm) s následným oplachem v deionizované vodě. Po oplachu byl 

pozvolna vysoušen horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C, obr. 39, 40). 

 Deformace na středním hladkém pásu a obrubě misky byla mechanicky vyrovnána za 

pomocí ocelových a dřevěných čakanů. 

Stabilizace trhlin byla provedena doplněním chybějícího materiálu z mosazného plechu 

CuZn30 a tvrdým pájením stříbrnou pájkou Ag 66 (obr. 41-43) za použití tavidla tetraboritanu 

sodného(Na2B4O7). 

 Chybějící rozeta byla vyrobena metodou do ztraceného vosku dle dochované rozety     

a následně přecizelována (obr. 48, 49). 

Ohnuté očko ze železného hřebíku bylo nahrazeno za mosazný drát o průměru 1,8 mm      

(obr. 50). 

 Na vnitřní straně podstavce v okolí trhliny byly lokální korozní produkty mědi 

odstraněny lokálním tamponováním 5% Chelatonem 3. Po chelataci byl proveden důkladný 

oplach v deinoizované vodě a pozvolné vysoušení horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). 

Lokální korozní produkty mědi na okrajích dotekových míst misky a podstavce byly 

odstraněny s ohledem na povrchovou úpravu stříbření 5% Chelatonem 3 s následným 

důkladným oplachem v deinoizované vodě. Po oplachu byl podstavec pozvolně vysoušen 

horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). 

Spodní část podstavce byla rekrystalizována a vyrovnána. Před stabilizací byly tepelně           

(t = 200 °C, obr. 29) a mechanicky za použití brusných i lešticích kotoučků odstraněny 

přebytky cínové pájky v místech blízkosti trhliny. Stabilizace trhlin byla provedena stříbrnou 

pájkou Ag 66 za použití tavidla tetraboritanu sodného (Na2B4O7). 

Po stabilizaci byly díly (stříška, miska a podstavec) ponořeny do mořící lázně 10% H2SO4 

s následným důkladným oplachem v deionizované vodě. Po oplachu byl povrch jednotlivých 

dílů lehce překartáčován jemnými mosaznými kotouči (0,15 mm) a pak pozvolna vysoušeny 

horkovzdušnou pistolí na teplotu 60 °C (obr. 51-53). Po osušení byla provedena povrchová 

úprava galvanickým pokovením stříbřením s následnými několikanásobnými oplachy 

v deionizované vodě v ultrazvukové vaně. Patina, součást povrchové úpravy, byla provedena 
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ve  40% roztoku mořící lázně Pariser oxid v ethanolu s následným několikanásobným 

oplachem v deionizované vodě a pozvolným vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C).  

Po pozvolném vysoušení byly před kompletací jednotlivé díly kadidelnice konzervovány 

ponorem do 10% čirého laku Paraloidu B72, rozpuštěného v xylenu. 

 Lokální korozní produkty na povrchu železné čtvercové matky a železné křídlové 

matky byly odstraněny 5% Chelatonem 3 za pomocí kartáčů na semiš, kterými byly korozní 

produkty narušovány. Po chelataci byl proveden důkladný oplach deionizovanou vodou         

a pozvolné vysoušení horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). Po vysoušení byl železný povrch 

čtvercové a křídlové matky dvěma nátěry pasivován teplým 20% Taninem A, po dozrání 

tanátované vrstvy (48 hodin) byly její přebytky setřeny s následným pozvolným vysoušení 

horkovzdušnou pistolí na teplotu 110 °C (obr. 55, 56). 

Konzervace čtvercové a křídlové matky byla provedena ponorem do 10% čirého laku 

Paraloidu B72, rozpuštěného v xylenu. 

Provrtaná mosazná podložka s ražbou (obr. 57) byla po očištění v acetonové lázni 

s následným pozvolným vysoušením konzervována 10% čirým lakem Paraloidu B72, 

rozpuštěného v xylenu. 
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IX. STAV PO RESTAUROVÁNÍ 

 

 Všechny restaurátorské práce byly provedeny s ohledem na originalitu předmětu. 

V průběhu restaurování byla potvrzena povrchová úprava ve fragmentárním stavu (25 %)        

a obnovena do stavu původního a funkčního, ale eklektického – byly respektovány druhotné 

zásahy nýtováním na olemování víka a způsobu spojení na závitovém trnu kříže. Během 

restaurování bylo potvrzeno, že uchycení řetězu k kříži železným drátem a konec řetězu 

k misce železným hřebíkem porušuje originalitu předmětu. 

Předmět byl zabalen do nekyselého papíru tak, aby nedocházelo k otěru jednotlivých dílů    

(př. porušení konzervačního filmu nebo povrchové úpravy). 

 

Byl dodržen celý postup restaurátorských prací: 

• Odstranění prachových částí a zbytků konzervačních látek  

• Odstranění korozních produktů, stabilizace trhlin a deformace (obr. 61, 63) 

• Obnova originality předmětu (obr. 58 , 59, 62) 

• Respektování druhotných zásahů nýtováním na olemování víka 

  a způsobu spojení na závitovém trnu kříže a misky   (obr. 60, 64) 

• Obnova do stavu původního a funkčního (obr. 61, 63) 

• Konzervace a sjednocení povrchové úpravy (obr. 65) 
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X. POUŽITÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 

 

Fotodokumentace: 

Digitální fotoaparát Canon Powershot A610, clona 8, ISO 200, 5.0 megapixelů 

 

Průzkum: 

Binokulární lupa 2,5× (Meopta) 

Mikroskop Intraco s 40× zvětšením 

 

Mechanické čištění: 

Nylonový zubní kartáček 

Technický benzín 

Ethanol (technický líh) 

 

Sušení: 

Horkovzdušná pistole  (t = 60 °C; 110 °C) 

 

Odstraňování korozních produktů: 

Roztok 5% Chelatonu 3 v deionizované vodě 

Mosazné zlatnické kartáče (0,15 mm) 

Ocelové kartáče na semiš 

 

Odstraňování cínové pájky: 

Brusné a lešticí kotoučky - elastická silikonová tělíska NO 28 293, NO 28 294, NO 28 288 

    (výrobce Proxxon) 

 

Pasivace: 

20% roztok Taninu A (tanin 250 g, 150 ml ethanolu, 1000 ml deionizované vody) 

Ethanol (technický líh) 

Horkovzdušná pistole  (t =  110 °C) 
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Stabilizace: 

Stříbrná pájka dle normy Ag 66 (výrobce Safina) 

Tetraboritan sodný 

Slitina mědi tvářená CuZn20 (78,5 – 81,5 % Cu; 18,5 – 21,5 % Zn),  tloušťka 0,6 mm 

drát průměru 1,8 mm 

10% kyselina sírová (zředěná v deionizované vodě) 

Deionizovaná voda 

Horkovzdušná pistole  (t = 60 °C) 

 

Patinace: 

40% roztok mořící lázně Pariser oxid (v ethanolu) 

Ethanol 

Deionizovaná voda 

Horkovzdušná pistole  (t = 60 °C) 

 

Konzervace: 

10% roztok Paraloidu B72 v xylenu 
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XI. DOPORUČENÝ REŽIM PŘEDMĚTU 

 

Ideální požadavky na uložení předmětu: 

• Stabilní klima (relativní vlhkost co možná nejnižší, maximálně 40 % a v teplota v 

rozmezí 15-20°C) 

• Úložné prostory –  omezení polutantů 

• Monomateriálové depozitáře 

• Vhodné mobiliáře – s vyloučením dřevotřísky a dubového dřeva 

• Vyloučit nátěry, které uvolňují agresivní látky např. latex 

• Dostatečný úložný prostor (eliminovat kontakt ozdob s dalším předměty – snížení 

rizika poškození tvaru pláště ozdob). 

• Zajištění proti pádu 

• Používání obalů s inhibičními účinky 

 

Na kadidelnici negativně působí: 

• Zvýšená vlhkost 

• Oxid siřičitý 

• Oxid uhličitý 

• Ozón, chloridy 

• Sulfan 

• Čpavek 

• Organické kyseliny 

• Lidský pot 

• Prach 
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Manipulace 

• Předmět brát v bavlněných rukavicích.  

• Manipulovat s předmětem v prostředí se stejnou teplotou, jaká je v místě jeho uložení  

 obvyklá (vyloučí se kondenzace vlhkosti). 

• Používání obalů, které splňují podmínky pro jeho uložení (nekyselé,   

  nehygroskopické). 

 

Doporučuji pravidelnou kontrolu s pravidelnou údržbu předmětu, která spočívá 

v opatrným odstraňování prachu z povrchu předmětů, tak aby nebyla porušen konzervační 

film, neboť prach má abrazivní účinky. Oprašuje se vždy od nejvyšších míst směrem dolů. 

V případě zanedbání musí být předmět ošetřen odborníkem. Ve výstavních prostorách je třeba 

třikrát ročně opatrně odstraňovat prach z povrchu předmětu. 

 

Povrch kadidelnice je chráněn konzervačním filmem 10% Paraloidu B72 a s veškerou 

preventivní péči se ochrana může během 5 – 10 let omezit na minium. Uložení v depozitáři a 

zabalením do nekyselého papíru účinnost konzervačního filmu prodlouží o dalších 5-10 let.  

 

Reverzibilita 

Lakový film Paraloid B72 lze odstranit v toluenu nebo v xylenu.  

Patinu po odstranění lakového filmu Paraloidu B72 lze odstranit ponorem do ethanolu. 
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XII. PŘÍLOHA 1: FLUORESCEN ČNÍ ANALÝZA 
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XIII. P ŘÍLOHA 2: SPEKTRÁLNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROANALÝZA 
 

 



 26

XIV. PŘÍLOHA 3: POSVĚCENÁ SUBSTANCE - OLIBANUM 

 

 Posvěcená substance tzv.kadidlo neboli olibanum je pryskyřice, která vlivem tepla 

vydává voňavý dým. Je připravována z tzv. klejopryskyřice, kterou produkuje dvouděložná 

dřevina kadidlovník pravý (Boswellia sacra nebo Boswellia carterie) z čeledi březulovitých. 

Významnou složkou kadidla jsou triterpenické kyseliny bosweliiové, která se používá do 

nakuřovacích prášků. 

Je získávána nařezáváním kůry kmenů a zaschlé výronky mají tvar kulovitých hrudek, zrn 

nebo krápníčků. Tato dřevina roste ve východní Africe, na arabském poloostrově. 

 

Složení kadidla: 

30 % Klejopryskyřice 

56 % Smůly - volná kyselina boswelliová C32H5204 a (C15H220)n 

Éterické oleje – směs terpentinu, diterpentinu, apod 

  - t 160-170 °C 

Zbytek je tvořen anorganickými látkami. 
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XV. PŘÍLOHA 4: KONZULTACE S KURÁTOREM SBÍRKOVÉHO P ŘEDMĚTU
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XVI. PŘÍLOHA 5: BEZPE ČNOSTNÍ LIST – PARALOID B72 
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XVII. PŘÍLOHA 6: BEZPE ČNOSTNÍ LIST - XYLEN
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XVIII. ODBORNÁ KONZULTACE 

 

Použitý technologický postup restaurování: 

Mgr. Petra Hollerová, kurátorka (Regionální muzeum Kolín) 

Eva Sedláčková, konzervátorka (Regionální muzeum Kolín) 

Jaroslav Prášil, restaurátor s licencí (VOŠ restaurování kovů Turnov) 

Vojtěch Ouřada, DiS., restaurátor s licencí (VOŠ restaurování kovů Turnov) 

 

Chemická stabilizace korozních produktů: 

Ing. Zbyněk Blecha, pedagog předmětu chemie (VOŠ restaurování kovů Turnov) 
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XIX. FOTODOKUMENTACE 

 

Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 1 

 
Liturgický předmět ve stavu před restaurováním. 

Výška sestavené kadidelnice bez stříšky a závěsných řetězů, vytahovacího 

řetězu s kroužkem měří 246,8 mm a šířka s vodícími kroužky je naměřena 

na 154 mm (je měřen průměr víka s připevněnými kroužky na obrubě). 

Pokrytí prachovými částicemi po celém povrchu. 

Na vnitřní straně stříšky je cínovou pájkou připevněný mosazný plech 

s otvorem pro průnik vytahovacího řetězu ( ) a na obrubě je cínovou 

pájkou připevněn pásek mosazného plechu ( ). 

Uchycení kříže k řetězu železným drátem připevnění závěsného řetězu 

ohnutým očkem ze železného hřebíku s absencí rozety, porušuje autenticitu 

předmětu ( ).  
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 2 

 

Lokální deformace ( ) na okraji olemování stříšky, způsobené 

pravděpodobně nárazem nebo pádem. 

Průměr stříšky je 94 mm, výška stříšky je naměřena na 35,7 mm. Po obvodu 

obruby stříšky jsou do třech otvorů vsazeny esovité články, na kterých jsou 

připevněny závěsné řetězy. 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 3 

 

Detail místa průchodu vytahovacího řetězu z pohledové strany stříšky,      

kde je z vnitřní strany stříšky připevněn provrtaný mosazný plech cínovou 

pájkou. Tento druhotný zásah bylo pravděpodobně snahou zastavit 

degradačně zvětšující se otvor při manipulaci s vytahovacím řetězem. 

V okolí připevněného provrtaného plechu se lokálně vyskytují korozní 

produkty mědi ( ) a výskyt je způsoben nedostatečným oplachem          a 

stabilizací (sušení) od použití tavidla. 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 4 

 

Detail horní části stříšky po lokálním očištění, zde došlo k zjištění výskytu 

bronzového prášku v laku ( ), pravděpodobně druhotným zásahem. 

Druhotný nátěr byl v minulosti pravděpodobně proveden po setření 

povrchové stříbřené vrstvy častým čištěním a nebo po expozici tepelnému 

procesu při obřadech. 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 5 

 

Vnitřní plášť víka je znečištěn vrstvou konzervační látky (olibanum) a celá 

obruba víka je doplněna oboustranným olemováním měděnými nýty ( ). 

Na okraji olemování jsou 3 vodící kroužky, přes které jsou provlečeny tři 

díly závěsného řetězu ( ). 

Závitový mechanismus kříže je silně zakonzervován konzervační látkou 

(olibanum, ). 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 6 

 

Na okraji misky kadidelnice je lokální deformace s trhlinou ( )                 

a chybějící části materiálu ( ). 

Miska k podstavci je připevněna čtvercovou železnou matkou ( ) 

s vypodložením křídlové železné matky a kruhové mosazné podložky na 

závitovém trnu s kruhovým mosazným plechem. 

Povrch misky a podstavce je souvisle pokryt prachovými částicemi. 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 7 

 

Detail trhliny ( ) s chybějícím materiálem ( ) na okraji lemu misky, 

která je způsobena pádem či prudkým nárazem nebo vadou, vzniklou při 

výrobě misky (bez užití tepelného zpracování).  
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 8 

 

Pro zjištění stavu materiálu pod konzervační vrstvou olibania byla provedena 

lokální sondáž v okolí otvoru na dně misky vatovými tampony, smáčenými 

v acetonu a toluenu. Na lokálně očištěném místě bylo zjištěno, že povrch je 

poškozen mělkými rýhami ( ), způsobený hrotovým tupým nástrojem při 

neodborném odstraňování již spálených příměsí (olibanum). Pod 

mikroskopem bylo zjištěno, že mělké rýhy nejsou doprovázeny 

mikrokrystalickými trhlinami. 

Pod kruhovým mosazným plechem s trnem závitu, spojující misku 

s podstavcem, jsou fragmenty povrchové úpravy stříbřením ( ). 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 9 

  

Povrch rozety z pohledové části, sejmuté z misky, je souvisle pokryt 

prachovými částicemi, jiných nečistot a zbytky konzervačních látek 

(olibanum). Tento dekor je pravděpodobně vyroben odlitím do pískové 

formy.  
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 10 

 
Povrch rozety ze zadní strany je lokálně pokryt prachovými částicemi, 

jiných nečistot a zbytky konzervačních látek (olibanum, ). 

Konzervační látka (olibanum) při funkčním použití liturgického předmětu 

vytekla přes otvory z misky na zadní stranu rozety. 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 11 

 
Detail rozety z pohledové části po lokálním čištění, kde došlo ke zjištění 

povrchové úpravy stříbření ( ) a vrstvy bronzového prášku v laku  

( ). Povrchová úprava byla zjištěna nedestruktivní fluorescenční 

analýzou. 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 12 

 
Detail rozety ze zadní strany po lokálním čištění a je zjištěna povrchová 

úprava stříbření ( ). Povrchová úprava byla zjištěna nedestruktivní 

fluorescenční analýzou. 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 

Obr. 13 

 
Na spodní části podstavce je trhlina ( ), která byla v minulosti několikrát 

opravována měkkým pájením cínovou pájkou ( ) a lokální výskyt 

korozních produktů mědi ( ), způsobený použitím tavidla,                    

které bylo nedostatečně opláchnuto a stabilizováno (sušení). 

 



 44

Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 14 

 
Detail lokálního výskytu korozních produktů mědi a trhliny, v minulosti 

několikrát spojováním měkkým pájením cínovou pájkou, na vnitřní straně 

podstavce.  
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 15 

 
Detail očištěného místa na vnitřní straně podstavce od lokálních korozních 

produktů mědi ( ). Pod mikroskopem v očištěným místech nebyly 

zjištěny trhliny mezikrystalického nebo transkrystalického původu. 

Lokální čištění bylo provedeno 5% Chelatonem 3 s následným 

oplachem deionizovanou vodou a pozvolným vysoušením.  
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 16 

 
Po lokální očištění v místě dekoru na podstavci došlo k zjištění výskytu 

bronzového prášku v laku ( ), který je v prohlubních pásu dekoru.
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 17 

 

Po demontáži misky a podstavce je na skrytém dotekovém místě podstavce 

zjištěna povrchová úprava stříbření ( ). Na okraji dotekového místa 

misky s podstavcem je vrstva nečistot a lokální výskyt korozních produktů 

mědi ( ). 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 18 

 

Po demontáži misky a podstavce je na skrytém dotekovém místě misky 

zjištěna povrchová úprava stříbření ( ). Okraj dotekového místa misky 

je pokryt nečistoty a lokálními korozními produkty mědi ( ). 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 19 

 
Zjišťování přítomnosti povrchové úpravy stříbření dichromanem draselným 

(K2Cr2O7), který při reakci se stříbrem okamžitě zčervená. 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 20 

 

Závit na mosazném trnu s kruhovou podložkou je poškozen pravděpodobně 

násilným sešroubováním čtvercovou železnou matkou nebo jinými 

železnými matkami. Střední část závitu ( ) je nefunkční a byla 

vypodložena křídlovou železnou matkou s větším průměrem otvoru, 

provrtanou podložkou z mosazného materiálu a došlo ke zvednutí na 

funkční část ( ).  
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 21 

 
Čtvercová železná matka o velikosti 12,8×12,8 mm a průměru závitu       

4,8 mm, povrch je pokryt vrstvou konzervační látky (olibanium). 

Křídlová železná matka je vysoká 11, 7 mm a její šíře je naměřeno na      

18,1 mm. Průměr křídlové matky je 5,2 mm. Na povrchu křídlové matky 

jsou lokální korozní produkty oxidu železitého Fe2O3 ( ). 
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 22 

 
Avers kruhové provrtané podložky z mosazného materiálu, umístěnou pod 

křídlovou železnou matkou. Povrch je povrchově upraven stříbřením, byl 

zjištěn dichromanem draselným (K2Cr2O7), který při reakci se stříbrem 

okamžitě zčervená. 

Detail ražby anfasu lva nebo znaku s otevřenou královskou korunou.  
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Stav před započetím restaurátorských prací 

 

 
Obr. 23 

  

Detail reversu provrtané kruhové podložky z mosazného materiálu, kde je 

kolem otvoru znatelný pravděpodobně latinský text „IFVFRF  /  V KI /“ . 

Na povrchu jsou patrné fragmenty povrchové úpravy stříbřením ( ). 
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Obr. 24 

 
Stav po očištění jednotlivých dílů před stabilizací trhlin a vyrovnáním 

mechanickou cestou, pro kompletní vyrovnání je nutná rekrystalizace. 

Povrchová úprava se na pohledové části jednotlivých dílů se dochovala 

pouze v prohlubních tepaného dekoru a rozet. 
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Obr. 25 

 
Závěsné očko ve stavu po očištění 
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Obr. 26 

 
Mosazný drát, kterým je připevněn závěsný kroužek, ve stavu po očištění 
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Obr. 27 

 
Detail článku ze závěsného řetězu s fragmenty povrchové úpravy stříbřením 

ve stavu po očištění. 
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Obr. 28 

 
Tři díly závěsného řetězu ( ) a vytahovací řetěz s vytahovacím 

kroužkem ( ) ve stavu po očištění. 
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Obr. 29 

 
Na vnitřní straně stříšky po očištění byly tepelně (t = 200 °C) sejmuty 

z místa průchodu vytahovacího řetězu mosazný provrtaný plech ( )        

a mosazný pásek ( ) z okraje lemu stříšky. 
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Obr. 30 

 
Ve stavu po očištění jsou na horní části stříšky fragmenty povrchové úpravy 

stříbření ( ) a bronzového prášku v laku ( ). 
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Obr. 31 

 
Vnitřní strana stříšky po očištění, stabilizaci a rekonstrukci dle profilace 

pláště s vyvrtáním menšího otvoru. Stabilizace byla provedena stříbrnou 

pájkou dle normy Ag 66 za použití tavidla tetraboritanu sodného (Na2B4O7). 

Zdeformované olemování na okraji stříšky bylo mechanicky vyrovnáno. 

Na horní části stříšky z vnitřní strany jsou fragmenty povrchové úpravy 

stříbření. 
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Obr. 32 

 
Detail z pohledová strany stříšky po rekonstrukci a stabilizaci 
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Obr. 33 

 

Čelní strana latinského kříže s trnem závitu ve stavu po očištění                    

a mechanickém vyrovnání. Na povrchu kříže nebyla prokázána povrchová 

úprava stříbřením nebo zlacením. 
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Obr. 34 

 

Detail trnu s poškozeným withwortovým závitem ve stavu po očištění. Ke 

kříži je připevněn pravděpodobně stříbrnou pájkou a dle fluorescenční 

analýzy cínovou pájkou ( ), kde bylo detekováno i stříbro. 
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Obr. 35 

 

Uchycení latinského kříže k vytahovacímu řetězu omotaným železným 

drátem bylo nahrazeno za mosazný oválný kroužek o průměru 1,8 mm.  
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Obr. 36 

 

Šestihranná železná matka M4,5, vypodložena mosazným válečkem 

s obrubou a šestihrannou železnou matkou. Je součástí závitového 

mechanismu upevnění kříže k víku, ve stavu po očištění, pasivaci           

20% Taninem A a  konzervaci čirým 10% lakem Paraloidu B72. 
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Obr. 37 

 

Osmihranná železná matka, demontovaná od mosazného válečku s obrubou 

a součást závitového mechanismu upevnění kříže k víku, ve stavu po 

očištění, pasivaci 20% Taninem A a konzervaci čirým 10% lakem Paraloidu 

B72. 



 68
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Obr. 38 

 

Mosazný váleček s obrubou, demontovaná od velké osmihranné železné 

matky a součást závitového mechanismu upevnění kříže k víku, ve stavu po 

očištění a konzervaci čirým 10% lakem Paraloidu B72. 
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Stav během restaurátorských prací 

 

 
Obr. 39 

 

Víko po částečném očistění a před očištěním v 60 °C teplé lázni Alkonu S 
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Stav během restaurátorských prací 

 

 
Obr. 40 

 
Na vnitřní straně víka se povrchová úprava stříbření dochovala téměř 20 % 

z celkové plochy pláště víka po očištění s ohledem na povrchovou úpravu 

v 60 °C teplé lázni Alkonu S. 
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Stav během restaurátorských prací 

 

 
Obr. 41 

 
Detail povrchové úpravy stříbření na hladkém a tepaném pásu misky. Na 

hladkém pásu se stříbření dochovalo jen proto, že bylo skryto pod rozetou    

a na tepaném dekoru se stříbření dochovalo v prohlubních. 
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Stav během restaurátorských prací 

 

 
Obr. 42 

 
Pohledová část misky po vyrovnání mechanickou cestou s nutnou 

rekrystalizací a stabilizaci vyplombováním stříbrnou pájkou Ag 66. 

Povrchová úprava stříbření se nedochovala v místě chybějící rozety ( ). 
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Obr. 43 

 
Detail stabilizované trhliny stříbrnou pájkou Ag 66 na vnitřní části misky 

( ). 
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Obr. 44 

 

Rozeta A z pohledové části, ve stavu po očištění a na povrchu se 

dochovala povrchová úprava stříbření v prohlubních. 
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Obr. 45 

 
Rozeta A ze zadní strany, ve stavu po očištění a na povrchu se dochovala 

povrchová úprava stříbření. 
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Obr. 46 

 
Rozeta B z pohledové části, ve stavu po očištění a na povrchu se 

dochovala povrchová úprava stříbření v prohlubních. 
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Obr. 47 

 

Rozeta B ze zadní strany, ve stavu po očištění a na povrchu se dochovala 

povrchová úprava stříbření. 

 



 78
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Obr. 48 

 
Duplikát rozety byl vyroben metodou do ztraceného vosku dle dochované 

rozety a povrch pohledové části byl následně přecizelován. 
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Obr. 49 

 
Duplikát rozety byl vyroben metodou do ztraceného vosku dle dochované 

rozety a zadní strana byla zbavena vtokového kanálku. 
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Obr. 50 

 
Ohnuté očko ze železného hřebíku, připevnění závěsného řetězu k misce 

přes rozetu, bylo nahrazeno za mosazný drát o průměru 1,8 mm. 
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Obr. 51 

 
Vnitřní část podstavce po vyrovnání mechanicky a celkové stabilizaci 

trhliny s doplněním chybějícího materiálu stříbrnou pájkou dle normy      

Ag 66. Po stabilizaci byl podstavec ponořen do mořící lázně 10% H2SO4           

a následně byly provedeny několikanásobné oplachy deionizovanou vodou. 

Po oplachu bylo provedeno pozvolné vysoušení horkovzdušnou pistolí      

na teplotu 60 °C. 
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Obr. 52 

 
Detail stabilizované trhliny stříbrnou pájkou Ag 66 na pohledové části 

podstavce ( ). 
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Obr. 53 

 

Podstavec z pohledové části po kompletním vyrovnání a stabilizaci trhliny 

stříbrnou pájkou Ag 66. 
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Obr. 54 

 
Mosazný závitový trn s kruhovou podložkou ve stavu po očištění                 

a konzervaci ponorem do čirého laku 10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 

Konec závitového trnu je funkční a byl ponechán ve stávajícím stavu. 
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Obr. 55 

 

Čtvercová železná matka závitového mechanismu pro upevnění podstavce    

k misce, ve stavu po očištění, pasivaci 20% Taninem A a konzervaci 

ponorem do čirého laku 10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 
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Obr. 56 

 

Křídlová železná matka, podložka závitového mechanismu upevnění 

podstavce k misce, ve stavu po odstranění korozních produktů a pasivaci 

20% Taninem A a konzervaci ponorem do čirého laku 10% roztoku 

Paraloidu B72 v xylenu. 
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Obr. 57 

 

Avers kruhové provrtané podložky z mosazného materiálu, umístěnou pod 

křídlovou železnou matkou ve stavu po očištění a konzervaci ponorem do 

čirého laku 10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu.  
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Obr. 58 

 
Pohledová část stříšky ve stavu po patinování a konzervaci ponorem do 

čirého laku 10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 

Povrch je před kompletací patinován ve  40% roztoku mořící lázně Pariser 

oxid v ethanolu s následným několikanásobným oplachem v deionizované 

vodě a pozvolným vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). 
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Obr. 59 

 
Zadní strana kříže ve stavu po a konzervaci ponorem do čirého laku       

10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 
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Obr. 60 

 

Vnitřní část víka ve stavu po patinování a konzervaci ponorem do čirého 

laku 10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 

Povrch je před kompletací patinován ve  40% roztoku mořící lázně Pariser 

oxid v ethanolu s následným několikanásobným oplachem v deionizované 

vodě a pozvolným vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). 

Závitový mechanismus (šestihranná železná matka M4,5 a mosazný váleček 

s obrubou s osmihrannou matkou) je před kompletací konzervován ponorem 

do čirého laku 10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 
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Obr. 61 

 
Pohledová část misky s duplikátem rozety ve stavu po patinování                  

a konzervaci ponorem do čirého laku 10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 

Povrch je před kompletací patinován ve  40% roztoku mořící lázně Pariser 

oxid v ethanolu s následným několikanásobným oplachem v deionizované 

vodě a pozvolným vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). 



 92

Stav po restaurátorských prací 

 

 
Obr. 62 

Vnitřní strana misky s postříbřeným mosazným drátem s rozevřenými konce 

drátu ve stavu po patinování a konzervaci ponorem do čirého laku           

10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 

Povrch je před kompletací patinován ve  40% roztoku mořící lázně Pariser 

oxid v ethanolu s následným několikanásobným oplachem v deionizované 

vodě a pozvolným vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). 
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Obr. 63 

 
Vnitřní strana podstavce ve stavu po patinování a konzervaci ponorem do 

čirého laku 10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 

Povrch je před kompletací patinován ve  40% roztoku mořící lázně Pariser 

oxid v ethanolu s následným několikanásobným oplachem v deionizované 

vodě a pozvolným vysoušením horkovzdušnou pistolí (t = 60 °C). 
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Obr. 64 

 
Vnitřní strana podstavce ve stavu po patinování a konzervaci ponorem do 

čirého laku 10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 

Závitový mechanismus (mosazný závitový trn s kruhovou podložkou, 

mosazná provrtaná kruhová podložka s ražbou, křídlová železná matka          

a čtvercová železná matka) je před kompletací konzervován ponorem do 

čirého laku 10% roztoku Paraloidu B72 v xylenu. 

Mosazná kruhová podložka s ražbou nebyla galvanicky pokovena stříbrem 

z důvodu většího výskytu původní povrchové úpravy. 
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Obr. 65 

 
Restaurovaný liturgický předmět, majetek regionálního muzea v Kolíně, ve 

stavu po kompletaci a restaurování. 
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