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1. Lokace památky
1. Okres: Žďár nad Sázavou

2. Obec: nové město na moravě

3. Objekt, jehož je dílo součástí: městský dům čp. 119, vratislavovo náměstí, 592 31 

nové město na moravě

2. Údaje o akci
1. Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: r. č. ÚSkp 41143/7-4277

2. Předmět díla: předmětem tohoto díla je odkryv a restaurování nástropního zrcadla.

3. Datace: konstrukce stropu a tedy pravděpodobně i vznik štukového rámu by mohl spadat 

do období výstavby domu po polovině 18.st.

4. Započetí a ukončení akce: duben - květen 2014

5. Restaurovali:

BcA. zdeněk šmahel, povolení k restaurování mk čR: 7.131/96

ič: 657 04 771 dič: cz7505053600

537 01 chrudim, vaňkova 1336

mgr.art. lucie matějková, povolení k restaurování mk čR: 11986/2009

ič: 774 10 229, dič: cz8260243134

Smrkový Týnec, 59, 53821 Slatiňany

Tel.: 776 897 909, matejkova.lucka@email.cz

6. Restaurátorskou dokumentaci zhotovila: mgr.art. lucie matějková

7. Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 1 paré v digitální podobě (pdF)
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3. Popis památky před restaurováním

kruhové štukové zrcadlo se nachází v místnosti s valenou klenbou v 1.np domu. štukový 

rám zrcadla o průměru cca 150 cm je poškozen několika druhy defektů: 

- poškození profilace a středu zrcadla prosekáním tras elektrického vedení

- znečitelnění profilace množstvím nátěrů 

- přeštukování zrcadla, stěn a stropu místnosti omítkou nevhodné zrnitosti

- statické trhliny

postup restaurování byl určen na základě výsledků restaurátorského průzkumu. Sondážním 

průzkumem bylo zjištěno, že je štukový rám překryt velkým množstvím monochromních 

malířských nátěrů (cca 28), které znečitelňují a zaslepují profilaci rámu zrcadla. Bylo tedy 

rozhodnuto je šetrně odstranit až na některou ze starších vrstev, která by byla dostatečně 

soudržná s podkladem. 
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4. Restaurátorská dokumentace – textová část

Provedené restaurátorské práce:

- odkryv štukového rámu a plochy nástropního zrcadla

- průbežná hloubková injekráž uvolněného štukového rámu především v místě statických 

trhlin a hloubkových defektů

- odstranění nevhodných sádrových a cementových vysprávek (el. vedení)

- dočištění fragmentu rozety ve středu zrcadla

- tmelení defektů 

- fixáž malířských vrstev

- scelení povrchu jednotným odstínem (sv. okrová)

- retuš fragmentu rozety

štukový rám byl odkrýván pomocí restaurátorských kladívek, skalpelů, brusného papíru a 

očištění od prachu bylo provedeno suchou cestou (štětci). v průběhu prací bylo třeba štukový 

rám injektovat, především v místě statických trhlin. v průběhu prací byl nalezen fragment 

rozety s rostlinným motivem ve středu zrcadla. Tato výzdoba náleží k jedné z nejmladších 

vrstev. na základě požadavků investora bylo rozhodnuto tento fragment prezentovat.

 po dokončení odkryvu štukového rámu i plochy zrcadla byly odstraněny nevhodné 

cementové a sádrové vysprávky  prosekaných tras elektrického vedení. omítka ve středu 

zrcadla byla velmi nesoudržná s podkladem a bylo třeba ji na celé ploše připevnit zpět k 

podkladu. ve velkém rozsahu byl hloubkově injektován i štukový rám. 

 Tmelení bylo prováděno ve více vrstvách. hluboké defekty byly tmeleny vápennou 

omítkou s malou příměsí bílého cementu (do 5%). Struktura vrchní vrstvy byla přizpůsobena 

hladkému povrchu originálu. 

povrch díla byl po dočištění fixován 1,5% roztokem akrylátové disperze primal SF 016. 

 na závěr byly monochromní partie díla opatřeny vápenným nátěrem s příměsí 

mramorové moučky, který byl tónován do světle okrové barevnosti. po vyzrátí nátěru byla 

plocha barevně scelena retuší. Fragment rozety byl retušován v minimálním rozsahu. použity 

byly práškové pigmenty pojené roztokem akrylátové disperze SF 016.

 Rozdíl v úrovních mladšího štuku v okolí rámu a odkrytého okraje štukové profilace byl 

po konzultaci se zástupci památkové péče vyřešen vytvořením dalšího drobnějšího profilu 

po obvodu zrcadla.  Tímto se podařilo dílo zakomponovat do novější úpravy stropu.
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5. Použité materiály

Injektáž

voda, líh, akrylátová disperze primal SF016 (Rohm-haas), vapo injekt (Aqua Bárta)

Tmelení

vápenná omítka (vápno:písek, malá příměs bílého cementu), Jemnozrnná vápenná omítka s 

příměsí mramorové moučky

Celoplošný nátěr

vápno, mramorová moučka, práškové pigmenty

Retuš

práškové pigmenty, primal SF 016 (Rohm-haas)

ve Smrkovém Týnci dne 25. 6. 2014, mgr.art. lucie matějková
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6. Fotografická dokumentace
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nástropní zrcadlo před restaurováním.

nástropní zrcadlo před restaurováním.
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nástropní zrcadlo před restaurováním - detail.

viditelné zaslepení profilace rámu množstvím nátěrů a mladších necitlivých oprav.

Stav v průběhu odkryvu.
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Stav v průběhu odkryvu, odhalení množství hloubkových defektů. okraj profilace je níže než okolní 

vrstva novodobého štuku, která pokrývá strop i stěny.

Stav po odkryvu, průběh odstraňování nevhodných vysprávek.
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Stav v průběhu odstraňování nevhodných vysprávek.

Stav v průběhu hloubkové injektáže. detail nálezu fragmentu rozety na jedné z nejmladších vrstev. 

viditelné množství prasklin a defektů.
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detail uvolněné omítky ve středu zrcadla.

Stav v průběhu tmelení.
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Stav v průbehu tmelení.

Stav po vytmelení.
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Stav po nanesení celoplošného nátěru a retuši. po obvodu zrcadla byl vytvořen další profil vyrovnávající 

rovinu originálního štukového rámu a okolního novodobého štuku.

Stav po nanesení celoplošného nátěru a retuši.


