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Ministr kultury ČR 

Mgr. Daniel Herman 
Ministerstvo kultury  

Maltézské náměstí 1 

118 11 Praha 1 

V Praze 31. srpna 2016 

 

 

 

Věc: Žádost o nepovolení vývozu Slovanské epopeje do zahraničí 
 

 

Vážený pane ministře, 

 

obracíme se na Vás s naléhavým apelem ve věci možného povolení vývozu malířských děl, které 

jsou v souboru nazývaném Slovanská epopej. 

Minulý týden jsme se osobně setkali s radním pro kulturu hl. m. Prahy panem Janem Wolfem, Va-

ším poradcem. Z našeho odborného hlediska jsme jej seznámili s  riziky, která jsou spojena s vývo-

zem a vystavováním těchto děl v zahraničí. 

Je třeba upozornit, že v současné době na světě neexistuje způsob, jak takto rozměrná díla přepravo-

vat v plně klimatizovaném prostředí. Transportní bedny, ve kterých bude Slovanská epopej přepra-

vována, jsou z nevhodného materiálu, obsahující ftaláty, proto je zakázán v depozitářích. Velkým 

rizikem by se stala pro rozměrná díla samotná letecká přeprava, kdy budou díla vystavena velkým 

výkyvům teplot. Další obrovský teplotní šok znamená přemístění ze středoevropského do asijského 

prostředí. Galerie v Asii nejsou většinou orientované na malbu a už vůbec ne na specifika malby 19. 

století či první poloviny 20. století střední Evropy. Tyto galerie jsou koncipované pro tamní umě-

lecká díla zcela odlišných materiálů (kámen, terakota, porcelán, papír, hedvábí apod.).  

Tento největší malířský soubor světa jistě vyvolá v Asii velký zájem veřejnosti. Proudy diváků 

ovlivní bezpečnou křivku teploty a vlhkosti vzduchu výstavních prostor. A zcela logicky lze oče-

kávat, že čím více návštěvníků, tím větší pravděpodobnost těchto negativních vlivů. Monitorování 

výskytu plísňových spór v ovzduší takového prostředí je nemožné, tzn. neprokazatelné, nedoložitel-

né, že k „nákaze“ logicky došlo právě v tomto prostředí. Náhrady škody jsou tudíž nevymahatelné 

a umělecké dílo je neodstranitelně poškozeno. 

Nechceme Vás zatěžovat odbornými argumenty, ale chceme Vás touto cestou upozornit, že památ-

ková asociace ASORKD není jedinou organizací, která vyjadřuje zásadní nesouhlas s uvažovaným 

vývozem díla do zahraničí. Další organizací je Český národní komitét ICOMOS, jehož vicepre-

zidentem je i Váš náměstek Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. Další organizací nesouhlasící s vývozem 

díla je Akademie výtvarných umění v Praze. Z odborných posudků vyzdvihujeme vyjádření k pod-

ložce díla, plachtám z konopí od paní Ludmily Kaprasové, přední znalkyně na restaurování textilu 

s mezinárodním renomé, držitelky ocenění výstav: EXPO v Montrealu, v Bruselu či Erfurtu. Akad. 

mal. Ludmila Kaprasová je držitelkou Státní bavorské ceny a držitelkou medaile města Lyonu. 

ASOCIACE PRO OCHRANU A ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČR 
The Association for the Conservation and Development of the Cultural Heritage in the Czech Republic 

Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 371 595 624; GSM: +420 777 183 077, +420 737 939 104, +420 736 181 289 

prezidium@asorkd.cz;      www.asorkd.cz;      www.zachrante-lazne-kyselka.cz/ 

ASORKD 
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Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás proto požádat, aby Ministerstvo kultury při svém 

rozhodování vzalo na zřetel nestranné odborné názory výše uvedených institucí a osobností. 

Na závěr nám dovolte srovnání. Tak jako je pro Čínský národ součástí kulturního dědictví Te-

rakotová armáda, tak je součástí našeho kulturního dědictví i Slovanská epopej. V únoru minulého 

roku byla zde v Praze k vidění výstava Terakotová armáda a první císař. Je nemyslitelné, aby 

Čínská vláda schválila vývoz originálních děl z této hrobky. Na výstavě tedy byly k vidění kopie 

soch.  

Vydáním kladného stanoviska k vývozu Slovanské epopeje do zahraničí, by toto monumentální dílo 

světového významu bylo vystaveno obrovskému riziku poškození. Destrukční změny na tuto vý-

znamnou kulturní památku naší země, by byly nevratné. 

 

 

V úctě 

 

Pavel Přemysl Ries 

prezident asociace 

 
 
Přílohy: 

1. ICOMOS 

2. Proč hazarduje tato společnost 

3. Oponentura k vývozu Epopeje 

4. Konopí 

5. Plísně 
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TISKOVÁ KONFERENCE NOVINÁŘŮ, MAT PRAHA, 7. 7. 2016 

PROČ HAZARDUJE TATO SPOLEČNOST S EXISTENCÍ SLOVANSKÉ EPOPEJE 
ALFONSE MUCHY TŘÍLETOU ZÁPŮJČKOU DO KLIMATICKY NAPROSTO 

NEVYHOVUJÍCÍCH ZEMÍ, (I SE SVOU REPUTACÍ KULTURNÍ ZEMĚ)? 

Jednostranná preference ekonomických projektů a politických zájmů (či vypočítavost politiků) vede 
k nadřazení dílčích tržních kriterií hodnotám kulturním. Toto jednání poškozuje mezinárodní obraz 
České republiky jako kulturní vyspělé země s odpovědným vztahem ke kulturnímu dědictví.      

Politici a MHMP usilovali v předchozích letech již vícekrát o převzetí cyklu Slovanská epopej Alfon-
se Muchy do Prahy ze zámku v Moravském Krumlově, kde jsem opakovaně od roku 2001 i v roce 
2010 neshledal nevyhovující podmínky ani změny stavu uměleckých děl. Ve třech nesmyslných pro-
jektech - (např. instalací ve sklepení pod restaurací EXPO na Letné, nebo projekt instalace ve střední 
hale Průmyslového paláce Výstaviště 13,4 m nad zemí s lávkami pro návštěvníky s rozpočtem 83 mil. 
Kč) - vždy podcenili závažnost kulturní i odborné problematiky, nerespektují stále kritické posudky 
památkových orgánů ani argumenty odborných restaurátorů. Zřejmě i z neznalosti mezinárodních 
smluv o ochraně kulturního dědictví, podepsaných Českou republikou, a z neznalosti normy ICOM, 
Getty Conservation Institute, Canadian CI, IIC, ICROM, a dalších, které stanovují běžně závazné 
podmínky pro vystavování uměleckých děl.   

Pro exposici Slovanské epopeje je v každém případě nezbytné dodržet současně platné normy pro ga-
lerie uměleckých děl a zajištění jednotné klimatizace s doporučenými hodnotami: Relativní vlhkost 
(RH): 50 – 55 % ;  Teplota (T): 17°C – 20°C, s pozvolnými přechody s celoplošným působením. Osvit 
pro tempery a olejomalby na plátně při celodenním vystavení: max. 150 lx s vyloučením UV záření 
alespoň v rozsahu od 310 nm - 400 nm a pro vlnové délky kratší než 380 nm limit 75 µW/lumen svě-
telného toku. Dále bezprašné prostředí!   

Velkoformátové obrazy na plátně jsou malované převážně subtilní temperou na lodních plachtách 
s rozměry až 6 x 8 m, vypínaných provazy na dřevěné rámy. Celá materiální struktura podložky, pod-
kladu i vlastní barevná vrstva reaguje i na minimální změny vlhkosti i teplot roztažením a následně 
smrštěním. Dochází ke ztrátě koheze mezi vrstvami, uvolnění a krakelování barevné vrstvy malby, 
která posléze v pastách vytváří stříšky a nakonec odpadne. Působení klimatických změn ohrožuje 
stabilitu pojiv všech vrstev.   

PŘÍSLIB TŘÍLETÉ ZAHRANIČNÍ ZÁPŮJČKY CYKLU 20 OBRAZŮ ALFONSE MUCHY 
„SLOVANSKÁ EPOPEJ“ NA ORIENTÁLNÍ CESTY DO ČÍNY, KOREJE A DALŠÍCH ASIJ-
SKÝCH ZEMÍ S KOLÍSAJÍCÍ NESROVNATELNĚ VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ I TEP-
LOTAMI, JE RISKANTNÍ NEODPOVĚDNÝ HAZARD, HRANIČÍCÍ S FYZICKOU LIKVI-
DACÍ TECHNOLOGICKY VELMI CHOULOSTIVÉ A ZRANITELNÉ KULTURNÍ PAMÁT-
KY. RIZIKA OPAKOVANÉHO NAVÍJENÍ NA VÁLCE A TRANSPORTU NEVYJÍMAJE. 

Politická situace orientace na východ se propojila s problémem MHMP „Kam s ní“ dle Jana Nerudy. 
POLITICI SE OPĚTOVNĚ SNAŽÍ TÍMTO ZATÍM NEJNEBEZPEČNĚJŠÍM PROJEKTEM 
ŘEŠIT DLOUHODOBÝ NESPLNĚNÝ ZÁVAZEK, DANÝ ALFONSU MUCHOVI PŘI PŘE-
VZETÍ DARU „SLOVANSKÉ EPOPEJE“ MĚSTU PRAHA, TOTIŽ PODMÍNKU VYBUDO-
VAT STÁLOU GALERII PRO EXPOSICI CYKLU. ZATÍM OD 2. VÁLKY PÉČI O DÍLA ÚS-
PĚŠNĚ ZAJIŠŤOVAL ZÁMEK MORAVSKÝ KRUMLOV A RODÁCI A. MUCHY Z IVAN-
ČIC. 

Navrhoval jsem jako logičtější postup ponechat stěžejní dílo a vyznání autora v republice, pří-
padně na zámku v Moravském Krumlově v jeho rodišti, přístupné pro všechny zájemce i z ci-
ziny. 

V Praze 7. 7. 2016 
 

Prof. Karel Stretti, ak. mal. 
Škola restaurování malířských děl AVU 
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3415.jpg 3416.jpg 

3418.jpg 

Podklady pro závažné důvody, proč nevydat povolení Slovanské epopeje 
k výstavnímu turné po Asii 

NEJVĚTŠÍ MALÍŘSKÝ CYKLUS NA SVĚTĚ – 20 PLÁTEN 

Současná výstava ve Veletržním paláci otevřená 10. 5. 2012, potrvá do 31. 12. 2016. Uvedené 
snímky byly pořízeny v červnu 2016, tam kde poškozená místa byla přístupná, tedy v úrovni 
očí, při nejbližší možné, povolené vzdálenosti. Zásahy vykazují několikerý rukopis. Retuše 
odpadlé barevné vrstvy, na které byl větší časový prostor, i ty na které bylo málo času a neby-
ly nikdy korigovány. Pochopitelně není takto možné stanovit dobu, kdy a po jakých transpor-
tech k poškození došlo, ani kdy byla plátna opravována. Předpokládáme, že ke každé opravě 
by měla existovat archivovaná, restaurátorská zpráva s foto-dokumentací. 

Faktem zůstává, že obrazy Slovanské epopeje jsou viditelně poškozené, s velkou pravděpo-
dobností všechna plátna, nejen ta, která dokládáme vlastními snímky. 

TATO PLÁTNA VYKAZUJÍ POŠKOZENÍ MALBY SE ZÁSAHY RESTAURÁTORŮ: 

Všechny níže uvedené fotografie je možné dodat v patřičném zvětšení, kde je poškození lépe 
viditelné. 

● lépe retušovaná 
Slavnost Svantovítova - detaily pravá a střední část dole, foto 3415.jpg, 3416.jpg, 3418.jpg 
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Car Simeon bulharský - detail vlevo dole, foto 3423.jpg 
Svatá hora Mont Athos – detail figury vlevo dole, foto 3442.jpg  

     3423.jpg        3442.jpg 

● méně než lépe retušovaná 
Slavnost Svantovítova - detail vpravo dole, foto 3417.jpg, 3419.jpg 

                               3417.jpg                                                               3419.jpg 

Car Simeon bulharský - detail vpravo dole, foto 3424.jpg 

Car Simeon bulharský - detail vpravo dole, foto 3425.jpg 
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Svatá hora Mont Athos - detail rukávu, ztmavlé retuše, foto 3439.jpg   

 
● hůře retušované detaily, spíše přemalby na pruzích opadaného originálu malby po 
navíjení na válec  
3426.jpg – Husitský král Jiří z Poděbrad – detail listin s pečetěmi  
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3428.jpg – Husitský král Jiří z Poděbrad – detail figury vpravo dole  

 
● odřené vršky opadaného originálu malby po navíjení na válec  
Hájení Szigetu proti Turkům – detail, foto 3430.jpg   
Jan Ámos Komenský – detail signatury vlevo dole, foto 3432.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3430.jpg          3432.jpg 
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Jan Ámos Komenský – detail figury vpravo nahoře, foto 3433.jpg 

 
Jan Ámos Komenský – detail figury vpravo nahoře, foto 3434.jpg 
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Svatá hora Mont Athos – detail v levém rohu – žluť, foto 3438.jpg   

 
Svatá hora Mont Athos – detail šatu v levém rohu dole, foto 3440.jpg 
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Svatá hora Mont Athos – detail šatu v levém rohu dole, foto 3441.jpg 

 
Na současné výstavě ve Veletržním paláci divák může shlédnout na monitoru krátký film 
o odborném zajištění sejmutí obrazů Slovanské epopeje z místa instalace, jejich navíjení na 
přepravní válce, prokládání na povrchu malby, balení pláten, jejich uložení do přepravních be-
den – zdůrazněno, že plně klimatizovaných, vypolstrování válců proti pohybu uvnitř beden, 
uzavření beden a jejich přepravy. 
 
Jaké balicí materiály se k převozu používají? Dokládají následující odkazy: 
● https://tema.novinky.cz/slovanska-epopej - příprava balení Slovanské epopeje foto Milan 
Vojtek, Právo 
● http://img.blesk.cz/img/1/normal620/650237_slovanska-epopej.jpg 
● http://media.novinky.cz/390/253909-top_foto2-u5m4h.jpg  
● http://img.blesk.cz/img/1/normal620/650320_epopej.jpg 
● http://media.novinky.cz/390/253905-top_foto2-70l2k.jpg 
● http://img.radio.cz/pictures/udalosti/slovanska_epopej_stehovani1x.jpg - foto Tomáš Berger  
 

��  Přepravní bedny - dřevotříska vyzařuje ftaláty - materiál, který se nesmí 
v depozitářích používat! 

��  Igelit - vyzařuje ftaláty! 

��  Balicí bublinky - vyzařují ftaláty! 

��  Polystyrén - vyzařuje ftaláty! 
 
Ftaláty jsou organické sloučeniny používané jako změkčovadla plastických hmot, uplatňují se 
především při výrobě PVC a výslednému materiálu propůjčují měkkost, průhlednost, průsvit-
nost, odolnost a pevnost. Podle směrnice Evropské unie 67/548/EHS, o klasifikaci a označo-
vání nebezpečných látek se jedná o estery kyseliny ftalátové, v materiálech nejsou pevně 
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vázány a unikají do okolního prostředí. Některé ftaláty jsou neškodné (plasty přetavené na 
mikrotkaniny), ostatní  jsou toxické. 

• Slovanská epopej v Asii? Nepůjčujte ji, poškodí ji to, varují odborníci - Praha však na 
zahraniční cestě trvá, stav všech pláten je vynikající - http://1url.cz/YtwBh    

• ČTK - http://1url.cz/otwBC  
 

Jak, kudy a na jak dlouho má Slovanská epopej cestovat? 

7. 3. – 5. 6. 2017 Tokio, National Center of Art 

? přes  Šangaj, 

pol. července – poč. října Nanking 

?  do ledna 2018 Čchang-ša 

leden – květen 2018 Kanton 

Jižní Korea - výhledově 

Chicago – výhledově 
 
CITACE Z TISKU: 

Magdalena Juříková, ředitelka GHMP: 

• požádáme MK o povolení k vývozu v předstihu odpovídajícím termínu konání 
výstavy, jde o běžnou administrativu 

• nejedná se o komerční akci, je to klasický výstavní projekt, který je zcela finančně 
pokryt japonskou stranou 

• nesouhlasí s tvrzením, že časté transporty a opětovná manipulace plátnům nesvědčí 

• Plátna už v minulosti několikrát cestovala a sám Mucha je považoval za svého druhu 
učebnici z dějin Slovanstva a počítal s jejich častým transport,“ uvedla. Proto jsou 
podle ní namalována speciální technikou na odolné plátno používané k výrobě lodních 
plachet. 

Zdroj: http://1url.cz/xtwBZ  
 
Jan Wolf (KDU-ČSL) radní pro kulturu:  

• Cyklus obrazů A. Muchy se za dva roky po výstavě v Japonsku zřejmě na čas přesune 
do Číny a jižní Koreje ... Po návratu bude epopej patrně znovu vystavena ve Velké 
dvoraně Veletržního paláce v Praze, kde by měla podle původních plánů zůstat 
dočasně...  

(iDNES.cz 23. 2. 2016) 
 
Václav Novotný, náměstek primátora (TOP 09): 

• Jedná se o mimořádně významnou japonskou galerii, která se svou návštěvností zcela 
vymyká našim obvyklým poměrům ...  Zatímco u nás nejnavštěvovanějšími galeriemi 
projde  měsíčně maximálně 5.000 návštěvníků, National Art Centre Tokyo generuje za 
stejné období statisíce.  

Zdroj: http://1url.cz/ftwBU  
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Veškerá výše uvedená současná prohlášení jsou po odborné stránce alarmující pod 
pohledem jak plátna dopadla při jejich zapůjčení od dvacátých let minulého století: 

• 1919 (Klementinum) 

• 1920 (Chicago) – vystaveno 5 pláten, jeden obraz poškozen. Návštěvnost za 3 týdny 
600 000 obdivovatelů!  A. Mucha sám poškozenou malbu opravuje 

• 1921 The Brooklyn New York – vystaveno 5 pláten 

• 1928 (Veletržní palác) – vystaveno 19 obrazů 

• 1930 (Brno)  

• 1936 reaguje městská rada na stav obrazů tehdy uložených v sále školy U Studánky na 
Praze 6 
1.) - když od prvních vystavení 1919 se už 1936 komise (Královského města Prahy) 

usnáší a nedoporučuje transporty, v důsledku opadání malby navíjené na válce – 
tedy po 17-ti letech jejich existence!!! – tak po 80-ti letech (ti též zodpovědní z 
MHMP za darované dílo) rozhodnou opačně !!!??? 

2.) - vyvracíme tvrzení, že Alfons Mucha pořizoval velké konopné plachty, aby 
obrazy byly zapůjčovány a cestovaly do zahraničí: 
a. velikost byla nejen pro zvolenou monumentalitu, kterou chtěl vjem diváka 

umocnit 

b. konopné plachty umožňovaly pevnost a jednotný formát tkaní, jinak by musel 
plátno sešívat a to nepotřeboval!! 

3.) - minimálně po roce 1920 – po výstavě v Chicagu – věděl, že malba utrpěla 
transportem (sám obraz opravoval) 

4.) - zcela určitě mu to muselo být jasné na poč. roku 1936 (kdy městská rada Prahy 
rozhodla a pověřila komisi pod vedením Ladislava Šalouna, aby obrazy a jejich 
poškození zkoumala), že se zapůjčováním a transportem je problém 

5.) - přesto si Alfons Mucha vynutil zapůjčení některých pláten –  nakonec byly tři  
(Car Simeon bulharský, Po bitvě na Vítkově, Svatá hora Mont Athos) na 
společnou pařížskou výstavu s Fr. Kupkou!!! Obrazy se vrátily značně poškozené, 
jak konstatoval umělecký poradce Prahy prof. Ladislav Šaloun a tak vzniklo 
usnesení o zákazu zapůjčování všech děl Alfonse Muchy do zahraničí !!! 

6.) - Rada města odsouhlasila prostředky k opravě (květen 1938). Opravou se Alfons 
Mucha vysílil, onemocněl a pod jeho vedením provedla retuše jeho dcera Jarča 
a zeť. 

Další vývoj - od r.1939: válka, uložení obrazů na válcích během válečných let, 
poválečné neplnění slibů, veškerá náhradní řešení to všechno mělo zkvalitnit existenci 
malby, aby bylo nyní konstatováno, že obrazy jsou v perfektním stavu??? 

Doporučení k prostudování 

ALMANACH SLOVANSKÉ EPOPEJE – vydalo Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků (Česká sekce AICA, 
za podpory a spolupráce hlavního města Prahy, Archivu HMP, GHMP, UMPRUM Praha) rok 2011 
Str. 61 – 83 „Kronika Slovanské epopeje“ Pavel Nosek = fakta z dobových dokumentů: noviny, odkazy na čísla 
archivních spisů, usnesení městské rady, účty, pojištění apod. 

Srpen 2016 
 

Zuzana Poláková 
akad. mal. restaurátorka 
Člen presidia ASORKD 
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Vyjádření k rizikům při vývozu obrazů 
 Muchovy Slovanské epopeje 

 

 

KONOPNÉ PLÁTNO, KLÍŽENÉ A JEHO REAKCE NA ZMĚNY KLIMATU 
 

Alfons Mucha namaloval dvacet monumentálních obrazů Slovanské epopeje. Na celý cyklus 

si autor objednal postupně z Belgie lodní plachty, které mají na všech čtyřech stranách 

proražené kovové kroužky pro šněrování – vypínání na rám pomocí konopných lan. Obrazy 

jsou malované na neběleném konopném plátně. Konopí pěstované v Itálii patří mezi nej-

kvalitnějším v Evropě, zejména šedobílý druh boloňský a zelený ferrarský. Za horší druhy ko-

nopné příze se považují vlákna zbarvená mdle žlutě nebo hnědošedě. Změny teploty a vlh-

kosti způsobují srážení nebo zvětšování plátna.  

F a k t o r y   o v l i v ň u j í c í    ž i v o t n o s t    k o n o p n é h o   p l á t n a  

světlo, prach a chemické zplodiny z ovzduší, extrémní teploty, vlhkost, prudké změny vlhkos-

ti a teploty prostředí plísně a houby, hmyz, ohyb, tlak, oheň a neodborná manipulace. Ne-

vhodné použití mezivrstev při rolování a zábalu. Nevhodný materiál transportních beden. Je 

několik nepřekročitelných zásad. Nikdy nepoužívat plastové folie k obalům, neboť přitahují 

prachové nečistoty a násobí koncentrace vlhkosti. Na proložení originálu při balení, by se 

měly používat seprané tkaniny z tenkého lnu, nebo bavlny. Totéž na zabalení. Na rukou musí 

být vždy rukavice z bavlněné příze. Lidský pot, který obsahuje kyseliny a močovinu s dalšími 

příměsemi působí velmi nepříznivě na tkaninu.  

D ř e v o  b e d n y 

musí být pečlivě vybráno, aby neškodilo tkanině. Bedny musí mít zajištěné proudění vzduchu 

otvory se zajištěním filtry. Bedny nesmí být z dřevotřísky, která obsahuje ftaláty. 

S v ě t l o   

působí velmi negativně na veškeré tkaniny. Přirozený světelný zdroj je mnohonásobně škod-

livější než zdroj umělý, zejména pro větší podíl ultrafialové a infračervené složky, která pů-

sobí na narušení struktury a degradaci tkanin. Fotochemická degradace závisí na intenzitě, 

době exposice a individuální náchylnosti tkaniny absorbovat světelnou energii. Hranice pro 

přírodní vlákna len, konopí je 300 luxu, pro již narušená přírodní vlákna je to pouze 50 luxu. 

Neznám stan konopné tkaniny monumentálních obrazů. 

P r a c h   a   c h e m i c k é   s p l o d i n y   v o v z d u š í 

Drobné pevné částice velmi přispívají k narušení struktury v konopí osnovy a útků. Nebez-

pečný je zejména kysličník siřičitý a kyselina sírová, látky obsažené v ovzduší 

z průmyslových center a měst díky spadům z továren a výfukových plynů. 

¨ 
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T e p l o t a   a   v l h k o s t   p r o s t ř e d í  

 Optimální teplota bez kolísání je 15 °C – 18°C a relativní vlhkost prostředí 45% - 60%.                                                                                                                              

Ideální podmínky pro růst  p l í s n í   a   m i k r o o r g a n i z m ů   jsou teplota v rozmezí 

20°C - 40 °C a relativní vlhkost prostředí v hodnotě kolem 70 %. Prudké změny působí 

narušení struktury vláken konopí a jejich destrukci. Nebezpečný je tzv.  s a c í   e f e k t,  kdy 

do prosto-ru vnikne prudce vzduch z vnějšího okolí (např. při prudkém otevření dveří). 

P l í s n ě,  h o u b y, h m y z   

Působením plísní dochází k rozpadu tkaniny – struktury vlákna konopí. Dochází k neodstrani-

telným skvrnám na povrchu tkaniny. Naklížená tkanina v kombinaci s prašným a vlhkým pro-

středím jsou nejbezpečnější podmínky pro růst mikroorganismů. 

Nejběžnější jsou plísně typu A s p e r g i l l u s  a   a p e n i c i l l i u m.  

Již od 1. do 3 týdnů dojde k narušení pevnosti vlákna konopí.  Do 4 dnů po infikaci proroste 

mycelium texturou. Rostlinná vlákna jako konopí patří k nejméně odolným. Odstranění plísní 

je stále velký problém. Fungicidní prostředky jsou zcela pro tkaniny vyloučené.  

 

Nejúčinnější ochranou je prevence – nevystavovat tkaninu nevhodnému prostředí.   
 

27. 8. 2016 

 

 

Ludmila Kaprasová 
akademická malalířka 
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Vyjádření k rizikům výskytu plísní při vývozu obrazů 

 Muchovy Slovanské epopeje 

 

Malba vznikala: v letech 1912 – 1926 
Podložka: konopné plátno, klížené 
Technika: vaječná tempera 

 
Přítomné organické látky jsou živinou pro výskyt plísní. Lze objektivně předpokládat přítom-
nost mycelia v současné době. Obzvlášť, když plátna již v minulosti byla vystavována 
v zámoří. Vyloučit tento předpoklad lze, pokud vlastník díla zadá posouzení některému re-
nomovanému pracovišti v Praze (PFUK, ČVUT, LFUK) 
 
Odebrat stěry na zadní straně plátna 

Provádí mikrobiolog, na základě objednávky. Stěry je nutné provádět opakovaně, i pokud se 
jedná o monokulturu. Pokud se potvrdí, je nutné: 
 

Odebrat stěry na přední straně v místech krakel, (prasklin v malbě) 
Foto snímky z míst odběrů = detaily – zakreslit místa do celků na foto zadní a přední strany. 
 
Kultivační proces v mikrobiologické laboratoři  

stěry zpracují v laboratořích a nechají vykultivovat na definovaných půdách. Je třeba zjistit, 
zda plíseň není mutagenní (degenerující změna)   

 

Vyhodnocení laboratoře 

Podle druhu plísně vznikne návrh biocidního prostředku 
 
Biocidní prostředky však nejsou určeny k aplikaci na závěsné obrazy (není však znám 

jiný způsob k zamezení růstu plísní). Pokud se plíseň na plátně obrazů již jednou objeví, 

jedná se prakticky o neodstranitelný, degenerativní proces. Plísně v materiálu zůstávají, 

jsou schopné dlouhodobého “spánku“, později i po letech ožívají v případě pro ně vhod-

ných klimatických a mikrobiologických podmínek. 

 

Co se týká výstav v zahraničí, specielně v zemích jiných klimatických podmínek (vlhko, 

teplo) jsou rizika několikanásobná.  

1. ● Letecká přeprava a velké výkyvy teplot. 

2. ● Velké výkyvy teplot z prostředí středoevropského do prostředí asijského. 

3. ● Galerie v Asii nejsou většinou orientované na malbu a už vůbec ne na specifika 

malby 19. stol. - I. pol. 20. století střední Evropy. Tyto galerie jsou koncipované 

pro tamní umělecká díla (kámen, terakota, porcelán, papír, hedvábí apod.).  

4. ● Největší malířský soubor Muchovy Slovanské epopeje v Asii vyvolá předpoklá-

daný velký zájem. 
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5. ● Navodit předem sterilní stav u obrazů je nemožné (nepodařilo se ani u potravi-
nářských provozů, kde se mohlo postupovat daleko razantněji, včetně výměny staveb-
ních konstrukcí. 

6. Proudy diváků ovlivní bezpečnou křivku teploty a vlhkosti vzduchu výstavních 

prostor. 

7. ● Čím více návštěvníků, tím větší pravděpodobnost těchto negativních vlivů. 

8. ● Monitorování výskytu plísňových spór v ovzduší takového prostředí je nemož-

né, tzn. neprokazatelné, nedoložitelné, že k „nákaze“ došlo právě v tomto pro-

středí, i když je  to zcela logické.  

9. ● Náhrady škody jsou tudíž nevymahatelné a umělecké dílo je neodstranitelně   

poškozeno 

27. 8. 2016 

 

Zuzana Poláková 

akad. mal. a restaurátorka 
člen presidia ASORKD 

 
 

Podklady: 

Dr. Daniela Pino, Opificio delle Pietro Dure ve Florencii, specialista v oboru mikrobiologie 

Ing., Mgr. Štěpánka Kučková, Ph.D.:  

„Biocidní prostředek musí být otestován na malé části obrazu, po aplikaci na zadní straně 

plátna by měla být provedena kontrola stejného místa na přední straně, zda došlo k likvidaci 

plísně a nedošlo zároveň k poškození barevných vrstev. Po dosažení příznivého výsledku, 

měla být takto ošetřena celá zadní strana obrazu. Lze však podle zkušeností očekávat, že po 

návratu obrazu do stejných klimatických a mikrobiologických podmínek se i po úspěšném oše-

tření biocidním prostředkem plíseň znovu objeví.“ 

 

Doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc, lékařská fakulta v Brně: 
„U uměleckého malířského díla neexistuje likvidace plísní, ani za současných technických 

opatření vedoucích k vytvoření takových fyzikálních podmínek, za nichž spory (a další klidová 

stadia) mikroskopických hub (jedno, zda přeživší, nebo nově napadané ze vzduchu) nebudou 

klíčit, ale hibernovat až do své smrti stářím.“  

  

 

 
 

 


