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Abstrakt 

 Tématem této bakalářské práce je provedení materiálového  

a technologického průzkumu čtyř předmětů – náhrobních kovových destiček 

z dřevěných rakví – nalezených v kryptě kostela sv. Mikuláše v Chebu. Předměty jsou 

majetkem Muzea Cheb, který je i zadavatelem průzkumu.  

Předměty byly nejprve vizuálně zdokumentovány včetně fotodokumentace 

a pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod byl proveden jejich materiálový  

a technologický průzkum. Na jeho základě pak byly vypracovány dvě varianty návrhů 

vlastních konzervátorsko-restaurátorských zásahu na uvedených předmětech – jedna 

s důrazem na zachování textů na kovových destičkách a druhá s důrazem na stabilizaci, 

případně odstranění korozních vrstev. 

 

 

  



Abstract  

The theme of the thesis is to perform the material and technological survey of four 

subjects – grave metal plates from wooden coffins – found in the crypt of saint Nicholas 

church in Cheb. Plates are the property of the Museum of Cheb, which is the contracting 

authority of the survey.  

 All of the plates were visually documented including photography and material 

and technological survey was performed using instrumental analytical methods. On the 

basis of the obtained results two version of conservation-restoration proposals were 

suggested – the first one with respect to preservation of the text present on the plates 

and the second one with the aim to stabilize or remove corrosion layers.  
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1. Úvod 

 

Vývoj v oblasti konzervace a restaurování památek se v historii postupně měnil. 

V současnosti jsou stanoveny etické normy, které jsou výsledkem dlouhodobého sběru 

znalostí z oblasti konzervování a restaurování.       

  Stále je snaha o zdokonalování metod ochrany nejen kovových památek. Přístupy  

a metodika stojí na vědeckých základech, přičemž podrobný materiálový a technologický 

průzkum s využitím dostupných analytických metod je klíčem k navržení a provedení 

nejvhodnějšího konzervátorsko-restaurátorského zásahu.  

 Tématem této práce je právě provedení takového materiálového a technologického 

průzkumu, který bude společně s celkovou dokumentací předmětů – čtyř kovových 

destiček z dřevěných rakví – základem pro návrh optimálního konzervátorsko-

restaurátorského zásahu na těchto předmětech. 

Literární část zahrnuje stručný popis historie muzea v Chebu, které je zadavatelem 

průzkumu těchto předmětů. Pokračuji historií samotného kostela sv. Mikuláše, v jehož 

prostorách se nachází krypta, odkud tyto archeologické nálezy pocházejí. Následná pasáž 

je věnována vlastnostem cínu a olova, jejich slitinám a metodice konzervování  

a restaurování od minulosti po současnost.  

Poznatky z literární části mi byly podkladem pro experimentální část mé práce, kdy 

cílem a úkolem průzkumu je pochopit dané předměty jako celek. Podstatným faktorem je 

znalost daného materiálu, z něhož jsou předměty vyrobeny.    

 Vzhledem k náročnosti a efektivitě byly vybrány čtyři analytické metody 

rentgenová fluorescenční analýza, rentgenová difrakční analýza, skenovací elektronová 

mikroskopie a rentgenové snímkování. Analýzy byly prováděny na specializovaných 

pracovištích, které se průzkumu památek soustavně věnují. Informace z analýz poskytly 

dostatek poznatků o materiálovém složení a aktuálním stavu kovových desek, tedy 

informací potřebných pro sestavení nejvhodnějšího návrhu konzervátorsko-

restaurátorského zásahu. 
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2. Literární část  

2.1. Historie Muzea Cheb  

  

Muzeum v Chebu bylo založeno v lednu roku 1873 městským zastupitelstvem. 

Zpřístupněno bylo následujícího roku v polovině května. Tím se řadí mezi nejstarší 

regionální muzea v Čechách.         

 První hostitelskou budovou chebského muzea byl Pachelbelův dům, ve kterém byl 

zavražděn Albrecht z Valdštějna. Tento dům patří mezi nejlépe dochované budovy na 

chebském náměstí.
1 

 

 
 

Obr. 1. Pachelbelův dům v Chebu
1)
  

 

 
 

Obr. 2. Interiér Pachelbelova domu
1) 



14 

 

Zprvu se muzeum prezentovalo jako historické muzeum. Spojené s tragickým 

koncem vévody frýdlantského a jeho druhů. V současnosti se může muzeum Cheb 

pochlubit 100 000 sbírkovými předměty a bohatými dokumentačními fondy. Dále má 

obsáhlou studijní knihovnu regionální literatury a patří mezi přední muzejní zařízení 

v České Republice. Vedle expozičních budov a budovy centrálního depozitáře na náměstí 

krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (adresa depozitáře je Baltazara Neumanna 523/1, Cheb) 
spravuje i hrázděný statek v obci Milíkov.

1
  

Vedle spravování muzejních sbírek má muzeum mnoho odborných činností, jako je 

archeologický průzkum okolí Chebu.
 

 

 

2.2. Historie kostela sv. Mikuláše v Chebu  

 

Kostel sv. Mikuláše v Chebu je nejstarší chebskou katolickou farní stavbou 

s půdorysem románské trojlodní baziliky s početnými rekonstrukcemi, umístěnou 

v severovýchodní části náměstí Jiřího z Poděbrad. 

  Za první doloženou písemnou zmínku se považuje zasvěcení oltáře sv. Anně z roku 

1239. Datum počátku stavby kostela a přilehlého hřbitova se však odhaduje už do 20. let. 

13. stol. 

 K původně románskému slohu kostela byla po ničivém požáru města v roce 1270 

přistavěna gotická sakristie a nový chór.
2 

 

 

Obr. 3. Kostel sv. Mikuláše – Románský půdorys z roku 1860
2) 
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 Postupně se rozšiřovaly boční lodě, změnila se výmalba, interiér a střechy věží 

dostaly tvar vysokých gotických helmic. Výdaje na přestavbu byly od roku 1456 získávány 

z řad měšťanských rodin, jako byla rodina Junckerů nebo Sigmund Wann. 

 V době francouzské okupace, v roce 1742, byl kostel zasažen bleskem, který zničil 

helmice, zvony a interiér obou věží. Nové zvony byly zhotoveny po ukončení války v roce 

1747. Samotnou rekonstrukci nových cibulovitých helmic ve stylu baroka dokončil v roce 

1758 Balthasar Neumann, chebský stavitel a architekt.  

 Roku 1809 interiéry i oltář zničil další požár města. Spolu s barokními helmicemi 

získal kostel novogotickou podobu až v roce 1869.
2 

 

 

Obr. 4. Zvony pro kostel sv. Mikuláše v Chebu od zvonaře Pernera z Českých Budějovic v roce 1928
2) 

 

Obr. 5. Kostel sv. Mikuláše v Chebu po zbourání kasáren v roce 1948
2) 
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Obr. 6.  Oprava severní věže kostela sv. Mikuláše v Chebu
2)

  

 

 Po bombardování během 2. sv. války byly věže na 63 let opatřeny provizorními 

helmicemi, než je roku 2008 nahradily jejich novogotické jehlanovité 26 metrů vysoké 

kopie.
2
  

 

 

Obr. 7.  Současná podoba kostela sv. Mikuláše v Chebu – letecký snímek
2) 



17 

 

 

Obr. 8. Interiér kostela sv. Mikuláše v Chebu roku 2003
2) 

 

V druhé polovině srpna roku 2014 byl zahájen archeologický průzkum krypty pod 

kostelem. Nejvýznamnějším objevem byla kovová rakev s ostatky Sidonie z rodu Šliků, 

vládnoucích na chebském území od 16. do 17. století. Šlechtična žijící na přelomu 16. a 17. 

století byla pohřbena pod kostelní oltář, později bylo místo jejího odpočinku přemístěno do 

jedné z komor, které vyjma jednoho šlechtického, skrývají přes dvě stě měšťanských 

hrobů. Spolu s kosterními pozůstatky byly nalezeny pohřební roucha s knoflíky, fragmenty 

středověké obuvi, růžence, medailonky, křížky a věnečky z umělých květů. V budoucnosti 

se plánuje zpřístupnění čtyř místností krypty. Budou zde vystaveny také ostatky Sidonie.
3 

 

 

1) http://www.hrad-cheb.cz/cz/pachelbeluv-dum-krajske-muzeum 

2) http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/kostel-sv-mikulase#foto 

 

http://www.hrad-cheb.cz/cz/pachelbeluv-dum-krajske-muzeum
http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/kostel-sv-mikulase#foto
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2.3. Historie využívání cínu a olova  

2.3.1. Obecné vlastnosti cínu 

Podobně, jako olovo je cín měkký a nelze ho zpevnit tvářením. Běžně se vyskytuje 

ve dvou krystalických modifikacích - při teplotě do 13°C jako stabilní α modifikace 

s kubickou mřížkou diamantového typu a nad touto teplotou ve stabilní β-(Sn) modifikaci 

s mřížkou tetragonálně plošně centrovanou. V β-(Sn) modifikaci je cín běžně znám  

a využíván. V případě přeměny na α-(Sn) modifikaci mluvíme o tzv. cínovém moru.  

Cínový mor je specifický druh poškození cínu, jehož podstatou je fázová přeměna 

β-(Sn) na α-(Sn). Přeměna nastává teoreticky za teploty 13,2 °C, ale prakticky je nutné 

dosáhnout teploty pod 0 °C, a to dlouhodobě. Touto rekrystalizací se cínové předměty 

rozpadají na prášek. Při dlouhotrvajícím velkém chladu se tak děje nejprve lokálně a potom 

se tvoří vřídkovité útvary z šedého prášku. Jeho částice působí jako krystalizační zárodky  

a přeměna se šíří jako nakažlivá nemoc. Maximální rychlost přeměny nastává při teplotě 

 – 48 °C a je zpomalována solemi antimonu a bismutu.  

Cín je znám dobrou korozní odolností na vzduchu i ve vodě, dobrou smáčivostí  

a přilnavostí k jiným kovům, dobrými kluznými vlastnostmi a nízkou toxicitou. Za 

pokojové teploty je na vzduchu stálý, při vyšších teplotách oxiduje. Slučuje se s volnými 

halogeny, tj. chlorem a bromem za pokojové teploty, s jodem a fluorem za teploty zvýšené.  

Studená zředěná kyselina dusičná rozpouští cín na dusičnan cínatý a koncentrovaná 

kyselina dusičná oxiduje cín tak, že tvoří nerozpustnou kyselinu β-cíničitou H2Sn(OH)6, 

což je v podstatě hydratovaný oxid cíničitý.  

Téměř nereaguje se zředěnou kyselinou sírovou, pokud je však horká  

a koncentrovaná, reaguje s ní za vzniku oxidu siřičitého a SnSO4. Podobně i 

s koncentrovanou HCl reaguje až za horka za vzniku SnCl2 a H2.  S vařícími louhy tvoří 

hexahydroxocíničitanové anionty [Sn(OH)6]
2-

. Jejich tvorbu vystihuje následující rovnice:
4 

 

Sn  + 2 KOH + 4 H2O
 
 → K2[Sn(OH)6] + 2 H2 

 

S kyselinou citronovou a šťavelovou, které mají silný korozní účinek, vytváří 

komplexní ionty. A díky minimální rozpustnosti je kovový cín nejedovatý. Pro jeho 

praktické využití je podstatná právě jeho slévatelnost s jinými kovy, např. mědí, olovem, 

stříbrem a antimonem.         

  Ryzí se vyskytuje v přírodě zřídka, jeho nejvýznamnější rudou je kassiterit 
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(cínovec) neboli oxid cíničitý. Cín je jedním z nejstarších známých kovů a je už od 

pradávna používán čistý i ve formě slitin.       

 Díky horším mechanickým vlastnostem je využití čistého cínu omezeno. Jeho 

největší využití spočívá v pájkách, ložiskových slitinách (tzv. cínové kompozice jsou 

ternární slitiny Sn-Sb-Cu s přídavkem olova) a legování (cínové bronzy, olověné  

a titanové slitiny, zubní amalgámy).  

Před objevením výroby porcelánu byl cín hojně používaným materiálem na výrobu 

talířů, číší, církevních a uměleckých předmětů.
4 

 

 

2.3.2. Obecné vlastnosti olova 

 Chemicky čisté olovo je těžký, modrobílý kov s krystalovou strukturou kubickou 

plošně centrovanou. Nicméně je poměrně měkké, lze jej krájet nožem. Tvárné a slévatelné 

je dobře za tepla i studena s rekrystalizační teplotou nižší než pokojová, proto se tvářením 

za studena nezpevňuje. Je dobře rozpustný v kyselině dusičné za vzniku velmi rozpustného 

Pb(NO3)2. Kyselině sírové a fluorovodíkové odolává. Mezi jeho výhody patří pohlcování 

rentgenového a gama záření, korozní odolnost na vzduchu i ve vodě a dobré kluzné 

vlastnosti. Na druhou stranu jsou jeho ionty toxické, zejména prachové částice olova a jeho 

páry jsou toxické při vdechování. Při práci je proto potřeba dodržovat hygienická  

a bezpečnostní opatření ve formě respirátorů a ochranných rukavic.
4
  

 Získává se z rudy galenitu, což je po chemické stránce sulfid olovnatý. Dalšími 

známými rudami je anglesit, neboli síran olovnatý a cerussit, uhličitan olovnatý. Olovo též 

patří mezi nejstarší známé kovy, z jeho slitin se zhotovovali nejrůznější předměty, 

například mince, pečetě, vitráže a rakve. Dále se dříve používalo pro výrobu vodovodního 

potrubí, střešních krytin a klempířských prvků ve stavebnictví a sklářství, jako sklotvorná 

složka v podobě oxidu olovnatého, zlepšující vzhled a snižující teplotu tání. Sloučeniny 

olova jsou známé pro svou barevnost a využívají se při přípravě pigmentů, jedním 

z nejznámějších je olověná běloba, která se vyskytuje v přírodě jako hydrocerussit.
4
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2.3.3. Slitina olova a cínu  

Olovo je dobře slévatelné s cínem a vytváří slitinu s nízkou teplotou tání. Vlastnosti 

jsou ovlivněny její strukturou a z hlediska morfologie vykazuje v litém stavu dendritickou 

nebo sloupkovitou strukturu, ukazující na směr a odvod tepla a rychlost ochlazování 

během tuhnutí taveniny. Důsledkem je vysoce orientovaná struktura s anizotropickým 

chováním, oslabujícím materiál při mechanickém zatížení v určitém směru. Díky nízké 

teplotě rekrystalizace olova, lze po odlití snadno změnit strukturu tvářením. Vznikají tak 

jemná zrna, mající vliv na zlepšení mechanických vlastností  

a odolnosti vůči korozi.
4 

  Výsledná struktura slitiny je v zásadě tvořena krystaly fáze α a β (Obr. 9). Fáze α je 

substituční tuhý roztok cínu v olovu a fáze β je prakticky čistý cín. Nejvyšší pevnost v tahu 

a tvrdost a současně nejnižší tažnost má slitina eutektická (s obsahem 61,9 % Sn) s jemnou 

strukturou eutektika (α + β), v níž jsou světlé jehlice β uloženy v tmavém základu α.“ 

[Konzervování a restaurování kovů, 2011, s. 529] 

     

 

 

Obr. 9. Stavový diagram cínu a olova
3) 

 

 Přidáním cínu do slitiny olova se zvyšuje pevnost slitiny. V historických dobách se 

používala slitina cínu s olovem v poměru 1:1 pro běžnou pájku a 2:1 s větším podílem cínu 



21 

pro jemnou pájku. Podstatné množství olova obsahovaly i staré historické tvrdé cíny.
4 

Během středověku byl poměr kovů ve slitině libovolný. Později byl ustanoven poměr 1:10 

s jedním dílem olova. Pro cínové kuchyňské nádobí a pro jiné účely byla vyhovující slitina 

o složení 80 % cínu a 20 % olova. V 19. století se v Anglii vyráběli slitiny označované kov 

Britania (90 % Sn, a 10 % Sb), královnin cín (73,9 % Sn a Sb, Pb, Bi - každý prvek po 8,9 

%) a anglický cín (88,4 % Sn, 7,2 % Sb, 3,5 % Cu, 0,9 % Bi).     

 Mezi další skupinu patří tzv. amalgámy. Amalgám cínu je tuhý roztok cínu a rtuti  

a byl používán pro vytvoření reflexních vrstev zrcadel od 16. století do 20. století, kdy byla 

tato výroba nahrazena technologií stříbrné vrstvy.
4 

 

2.3.4. Koroze olova a cínu 

 

V případě olova, které má dobrou korozní odolnost, se vytváří málo rozpustné až 

nerozpustné produkty (oxid, síran, uhličitan), chránící kov před další korozí. Rozpustnost 

vzniklých sloučenin ovlivňuje pH, prostředí a voda. Mechanismus koroze v přítomnosti 

vody a na vlhkém vzduchu probíhá podle následujících rovnic:
4 

 

Pb → Pb
2+ 

 + 2e
- 

½ O2 + H2O + 2e
-  

→ 2OH
- 

 

Pb + ½ O2 + H2O → Pb
2+ 

+ 2OH
-
 

 

Přítomnost různých plynů a solí má vliv na tvorbu výsledných produktů. Pokud na olovo 

působí organické kyseliny, jako je octová nebo mravenčí, dochází k aktivní korozi, za 

vzniku octanu či mravenčanu olovnatého ve formě bílých práškových produktů, které 

odpadávají z povrchu. Obdobný negativní vliv má i vystavení předmětů účinkům 

formaldehydu a acetaldehydu. Zdrojem této silné koroze bývá dřevo, především buk  

a cedr, dále vybraná lepidla a olejové barvy. Makroskopicky jde o lokální body na povrchu 

či o souvislou vrstvu. Po chemické stránce se jedná o korozní cyklus, na jehož začátku 

probíhá kondenzace kyseliny octové na povrchu v místech defektů a trhlin, která rozpouští 

původní uhličitanovou vrstvu ochranných korozních produktů a neutralizuje se na octan 

olovnatý. Jakmile je lokální přeměna dokončena, dochází k napadení kovového jádra za 

tvorby nových uhličitanových produktů. Ionty Pb
2+  

difundují k povrchu, kde je větší 
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koncentrace uhličitanu a vyšší pH. Objem nových uhličitanových vrstev vytlačuje původní 

korozní vrstvy, které následně odpadávají z povrchu. Díky acetátovým aniontům CH3COO
-
 

v korozních vrstvách může korozní mechanismus pokračovat, jak je popsáno níže.
6
  

 

Pb + 2CH3COOH --> Pb(CH3COO)2(aq.) + H2↑ 

 

Pb + ½ O2 + 2CH3COOH --> Pb(CH3OO)2(aq.) + H2O 

 

3Pb(CH3COO)2(aq.) + 2OH- + 2CO3
-2

 -->  Pb3(CO3)2(OH)2 ↓ + 6CH3COO
- 

 

 

 

 

Obr. 10. Korozní proces olova vlivem kyseliny octové 
4)  

 

 Obsahuje-li olověný materiál i cín, zvyšuje se odolnost vůči tomuto typu koroze. 

Dále může docházet k bodové či důlkové korozi, při které je narušena ochranná vrstva 

nebo k interkrystalové korozi oslabující materiál bez znatelného viditelného poškození.
4 
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Obr. 11. Olověné literky z archeologického výzkumu Kralické tvrze, srovnání povrchů (prostřední literka – 

před očištěním; dolní literka – po mechanickém ošetření; horní literka – po konsolidaci)
5) 

 

 

 

 

Obr. 12. Schematické znázornění jednotlivých forem koroze
6)

  

 

 Cín je amfoterní a i když za normálních podmínek je ke korozi poměrně odolný, 

koroduje v kyselém i zásaditém prostředí. Podobně, jako u olova však vytváří i cín 

v přítomnosti vzdušné vlhkosti stabilní vrstvu oxidů. Udržuje si díky ní lesklou  

a stříbrobílou barvu. Ve vlhkém prostředí se povrch barví tmavě šedě a vznikají silnější 

ochranné vrstvy. Koroze probíhá podle následujících rovnic:
4 

 

Sn → Sn
2+ 

 + 2e
- 

O2 + 2H2O + 4e
-  

→ 4OH
- 

2Sn +  O2 + 2H2O → 2Sn
2+ 

+ 4OH
-
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 Při korozi vznikají cínaté a cíničité sloučeniny. Na povrchu kovu se tvoří směs 

oxidů cínatého a cíničitého, které mají tmavou nebo světlou barvu, podle převládajícího 

kovu (světlá barva značí převládání oxidu cíničitého). Cínaté sloučeniny jsou nestále  

a mají tendenci oxidovat na cíničité. Přeměna končí po oxidaci cínatých sloučenin na 

hydratovaný oxid cíničitý (SnO2.xH2O). Je velmi stálý, nerozpustný ve vodě, kyselinách  

a studených alkáliích. V přebytku alkálií se rozpouští na hexahydroxocíničitany.
4 

 

 

 

Obr. 13. Detail nohy cínové křtitelnice z konce 18. století poškozené korozí
7) 

 

 Ztmavnutí korozních vrstev může být způsobeno sulfidy cínu v reakci na 

přítomnost sirovodíku v  okolním prostředí. Povrch se pokrývá puchýřky, které překrývají 

korozní důlky a krátery. Cínová koroze se projevuje laminárním odlupováním vnějších 

vrstev, vznikem trhlin a kráterů, které jsou vyplněny práškovitými korozními produkty. 

Pokud je ve slitině s olovem, podléhá aktivní korozi za vzniku bílých práškových 

produktů.
4
     

 

 

 

Obr. 14. Dno cínové rakve z 18. století zničené silnou korozí
8)
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 Podobně jako olovo je i cín náchylný ke korozi vlivem organických kyselin. 

Kyselina fosforečná napadá cín jen povrchově, díky malé rozpustnosti fosforečnanu 

cínatého.  

 Nad pH 8,4 napadají cín i alkalické roztoky. Korozi urychluje přítomnost chloridů  

a sulfidů v alkalickém prostředí. Za inhibitory koroze se považují křemičitanové, 

fosforečnanové, měďnaté, stříbrné, olovnaté a zinečnaté ionty.  

 Ochranný povlak cínu se používá ke korozní ochraně železa, kde však v případě 

porušení vrstvy cínu může docházet ke galvanické korozi.
4 

 

 

 

Obr. 15. Schéma koroze ocele pod porušenou vrstvou cínu
9) 

 

Vzhledem k tomu, že cín je ušlechtilejší kov než železo může dojít ke vzniku 

galvanického článku, kde se železo chová jako anoda a podléhá rychlé korozi.
4 

  

 

 

2.3.4. Restaurování a konzervace olova a cínu v minulosti  

 

 Již v 19. století se problematice degradace olova věnovala Rathgenova studia, 

během kterých se silně zkorodované předměty opatrně vyluhovaly v teplé vodě. Následně 

byly osušeny a zpevněny damarovou tinkturou nebo parafínem. Předměty se zachovaným 

kovovým jádrem a vápenitými inkrustacemi či uhličitanovou vrstvou byly namáčeny  

ve velmi zředěné kyselině dusičné s jejím následným důkladným vymytím.
4
   

 G. Ceresol navázal na Rathgenovu práci a doplnil ji o nové metody. Zaměřil se na 

již dříve konzervované předměty. Prvním krokem mělo být odstranění laku či vosku. 

Předměty se následně vložily do 10% kyseliny octové a otíraly se měkkým kartáčkem. 

Poté se krátce ponořily do 5% roztoku amoniaku a nakonec do absolutního alkoholu 
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(100% etylalkoholu). Následovalo další překartáčování, parafínový nátěr a vyleštění 

měkkou usní. Artefakty byly uchovány ve vzduchotěsných Petriho miskách.
 

 Jiná metodika byla vyvinuta v britských laboratořích, kde předměty zahřívali 

v roztoku NaOH s přídavkem metanolu nebo v roztoku zásaditého octanu olovnatého. 

Důkladně pak předměty omyly a připravili druhou lázeň s octanem olovnatým. 

Následovalo opět vymývání v čisté vodě a vytvoření ochranné vrstvy.    

 Podle Rathgenova doporučení byla metoda vhodná k odstranění ztvrdlého 

uhličitanu založena na redukci pomocí zinku. Po odmaštění se předmět vkládal do jemných 

zinkových granulí a byl zalit kyselinou dusičnou v poměru 1 : 50. Po dokončení redukce se 

předmět opláchnul vodou a slabým roztokem hydroxidu a znovu vodou. Předměty se sušily 

ponořením do etanolu a následně v sušárně při 50 °C. Poté byla vytvořena ochranná laková 

vrstva. Za nevhodný nátěr se považoval celulózový lak, pryskyřice a lněný olej.
 

 V padesátých letech 20. století se ustálil názor, že koroze olova nepředstavuje 

závažný problém pro zachování sbírkových předmětů. Zásaditý uhličitan olovnatý byl 

odstraňován pomocí 1% roztoku kyseliny sírové nebo fosforečné. Speciální metodou se 

stalo ošetření katexovým iontoměničem. Podstata metody spočívala ve výměně iontů mezi 

syntetickou pryskyřicí a korozním produktem. Předmět se umístil do nádoby obklopen 

kationtovýměnnou pryskyřicí (katexem) a byl pokryt horkou destilovanou vodou. 

Předměty omyté v destilované vodě se vysušily alkoholem nebo éter-alkoholovou směsí  

a na závěrečnou vrstvu byl použit polyakrylátový lak. Ve vztahu k preventivní péči se 

britští muzeologové zmiňují o negativním vlivu dubových vitrín na stav olověných 

exponátů již na počátku dvacátých let 20. století.  

 Pro konzervování cínu v minulosti bylo podstatné především, zda je předmět 

napaden cínovým morem. Většina autorů považovala tento fakt za základní ohrožení 

cínových předmětů. Metody konzervace se proto zaměřovaly převážně na problém 

cínového moru. Stocký uvádí i další formy poškození artefaktů, zmiňuje oxid cíničitý, 

který nahrazuje původní kov archeologických nálezů. Doporučoval opatrné mechanické 

očištění za sucha a napuštění damarovou tinkturou. Zachovalé kusy se čistily pouze 

plavenou křídou. Inkrustace se odstraňovaly zředěnou kyselinou a vrstvy sulfidu cínatého 

byly snímány kyselinou chlorovodíkovou. V případě cínového moru se volily postupy 

žíhání zasažených míst plamenem a vyvaření předmětu v horkém nasyceném roztoku 

hydrogenuhličitanu sodného po dobu 1 – 2 minut. Následovalo osušení, leštění a lakování. 

L. Págo preferoval destilovanou vodu a napouštění lakem za sníženého tlaku. Pro silně 

zkorodované archeologické předměty nedoporučoval chemické, ani elektrochemické 
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metody. Slabě zkorodované předměty navrhoval omýt destilovanou vodou, vysušit, 

přeleštit a opatřit ochranným nátěrem. Druhá varianta byla založena na použití lázně 

NaOH s následným opláchnutím v destilované vodě a etylalkoholu. Často docházelo 

k záměně korozních produktů SnO a SnO2 za cínový mor. Zmíněné oxidy se odstraňovaly 

elektrolyticky. Anoda byl cínový předmět a katoda nerezavějící ocel. Jako elektrolyt byl 

použit roztok NaOH.
4 

  

 

Obr. 16. Schéma elektrolýzy olověného či cínového předmětu v 5% roztoku NaOH
10) 

 

Předměty, které byly prokazatelně napadeny cínovým morem, se vyvářely v horkém 

nasyceném roztoku NaHCO3 nebo se žíhaly plamenem na postižených místech nebo se 

toto místo vyřízlo a doplnilo novým cínem.  

 V sedmdesátých a osmdesátých letech se v literatuře objevuje metoda pasivace 

povrchu cínových předmětů - chromátováním. Cínové předměty se vložily do lázně 

Na2CrO4 a NaOH za teploty 90 °C. Pro elektrolýzu používali slabě kyselou lázeň Na2Cr2O7 

s platinovou nebo nikelnatou anodou. Z estetických důvodů byly pro povrchové úpravy 

před akrylátovými laky upřednostňovány silikonové oleje a vosky.
4 

 

 
 

3) http://www.smtcentrum.cz/pajeny-spoj-pajitelnost/stavovy-diagram/ 

4) Degrigny, C., Le Gall, R. (Conservation of ancient lead artifacts corroded in organic acid 

environments:electrolytic stabilization/consolidation Studies in Conservation, Volume 44, pp 157-169, 

1999 

5) http://www.phil.muni.cz/archeo/webmaster%20peppe/stara_mura/morarch/Vyzkumy/interdis/kralice.html 

6) http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/uvod.htm 

7) http://www.npu-cb.eu/restaurovani-a-obnova-pamatek-pruzkumy/?more=119&pageshowing=2 

8) http://www.houska.cz/realization/cinove-rakve-olomouckych-biskupu/181/ 

9) http://eluc.cz/verejne/lekce/2286 

10) Treatment of Corroded Lead Artefacts, Bart Schotte and Annemie Adriaens, 2005, pages 297-304 

http://www.smtcentrum.cz/pajeny-spoj-pajitelnost/stavovy-diagram/
http://www.phil.muni.cz/archeo/webmaster%20peppe/stara_mura/morarch/Vyzkumy/interdis/kralice.html
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/uvod.htm
http://www.npu-cb.eu/restaurovani-a-obnova-pamatek-pruzkumy/?more=119&pageshowing=2
http://www.houska.cz/realization/cinove-rakve-olomouckych-biskupu/181/
http://eluc.cz/verejne/lekce/2286


28 

2.4. Současné metody konzervace  

2.4.1. Čištění povrchu cínu a olova 

 

 Znečištění se odstraňuje pomocí horké vody, mýdla, měkké štětky a flanelu. 

Předmět se očistí v čisté vodě, vytře se flanelem a vysuší se teplým vzduchem. Oleje, laky, 

barvu a jiné organické nečistoty rozpouštíme organickými rozpouštědly. Nedoporučují se 

chlorované uhlovodíky a estery. (Mohou obsahovat volné chloridy a acetátové ionty nebo 

ionty organických kyselin). 

 K odstraňování korozních produktů olova se přistupuje šetrně, pokud mají korozní 

vrstvy pasivační charakter, není důvod k jejich snímání. Abrazivní metody nejsou pro 

olověné předměty optimální, dochází při nich k poškrábání a deformaci. Prach, který se při 

čištění uvolní, je navíc toxický. Nicméně pro odstranění krust a zbytků půdy jsou 

používány běžné nástroje (skalpel, skelná vlákna).  

 Stejně tak platí i u cínových předmětů, je-li na povrchu vytvořena stabilní patina, 

není nutné ji odstraňovat.
4 

 

 

 

Obr. 17. Cínová číše před mechanickým očistěním (vlevo) a po mechanickém očištění a odstranění patiny 

(vpravo)
11)  
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 Pokud jsou na předmětu lesklé stopy po doteku lidských rukou, je vhodné přetřít je čistící 

vatou. Předmět se opláchne v destilované vodě a vysuší se. Jsou-li předměty znečištěné 

voskem - (cínové svícny), používá se k odstranění technický benzín.  

 Čistění starších slitin cínu a olova (Pb-Sn) je problematické. Z estetického hlediska 

se zachovává hlubší šedá patina, ale povrch slitiny bývá často pokryt lokální korozí -  

tmavými skvrnami ve formě puchýřů a důlku, které mohou připomínat cínový mor. 

Odstranění skvrn se nedoporučuje, protože vzniklá prázdná místa působí nevzhledně. 

Pokud se korozní puchýře odstraňují, provádí se tak brusnou pastou obsahující vodu, 

smíchaný cínový prach a mletou pemzu.
4 

   

 

 

2.4.2. Redukce korozních produktů  

 

 Olověné předměty pokrývají korozní produkty uhličitanu olovnatého se stopami 

oxidu a chloridu olovnatého či sulfid olovnatý v podobě černošedých jemných 

krystalických útvarů. U maleb dochází k tmavnutí olověné běloby, což je zapříčiněno 

vznikem sulfidu olovnatého. Velmi časté je napadení olověných výrobků mastnými 

kyselinami a kyselinou octovou, vznikající při degradaci olejových barev a laků, nátěrů  

a lepidel na bázi polyvinylacetátů. Korozní produkty mají větší objem než původní kov  

a předmět se bortí.  

 Uhličitany olovnaté se dobře rozpouští v kyselinách (např. 10% kyselina 

chlorovodíková), do které se předmět ponoří, dokud se vytěsňuje oxid uhličitý. Následuje 

dvojí omývání ve vodní lázni s horkou destilovanou vodou a ponor do teplého 10% 

roztoku octanu amonného. V něm se předmět ponechá do úplného odstranění koroze. 

Octan amonný rozpouští oxid olovnatý, který není rozpustný v kyselině chlorovodíkové. 

 Pro očištění oxido-solných produktů je účinný 10% roztok disodné soli kyseliny 

ethylendiamintetraoctové (EDTA, Chelatonu 3). Proces odstraňování koroze lze urychlit 

pomocí ultrazvuku. Nevýhodou je, že EDTA napadá jádro kovu, a proto se tato metoda 

nedoporučuje u předmětů s aktivní korozí.
4
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Obr. 18. Strukturní vzorec disodné soli ethylendiamintetraoctové kyseliny (EDTA)
12) 

 

  Pro mince se doporučovalo omytí zředěnu kyselinou dusičnou s následným 

opláchnutím ve vodě a ponořením do metylalkoholu. Použití kyseliny dusičné je však 

nebezpečné, protože na olovo působí korozivně.     

 Jiné metody určené pro odstranění zvětralých vrstev zásaditého uhličitanu 

olovnatého spočívají v zahřívání předmětu v roztoku NaOH s přidáním metylalkoholu, což 

je také riskantní, neboť aplikace hydroxidu může povrch naleptat.
5 

   

 

 

 

 

Obr. 19. Ultrazvuková čistící vana, do níž se vkládají korozí napadené muzejní předměty
13) 

 

 Aplikace chemikálií při čištění olova a cínu je spojena s rizikem jejich poškození. 

Použití chemických látek vyžaduje následné důkladné omytí destilovanou vodou.  

Je nutné počítat s tím, že zbytky chemikálií mohou stimulovat korozní proces.
5 
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2.4.3. Elektrochemické čištění  

 

 Pro čištění povrchu cínu a olova se používají rovněž elektrochemické metody. Pro 

olovo mohou být nebezpečné, protože se v alkalických roztocích snadno narušuje. 

Elektrolytická redukce olova (olověného předmětu) probíhá na katodě připojené na 

záporný pól zdroje elektrického proudu. Anodou může být nerezová ocel do zásaditých 

roztoků.
5 

 

Obr. 20. Obecné schéma průběhu elektrolýzy
14) 

 

 Olověná anoda se hodí do kyselých elektrolytů a platinová má obecné použití. Mezi 

používané elektrolyty patří 5% Na2CO3, 10% H2SO4, 5% NaOH nebo Na2SO4. 

 Rychlost redukce roste s proudovou hustotou. Uvolňování korozních vrstev začíná 

při hodnotách proudu 2 – 5 A.dm
-2

 a dochází k uvolňování molekulárního vodíku v podobě 

bublinek na katodě. Při nižších hodnotách probíhá reakce mnohem pomaleji. Netvoří se 

bublinky a redukované korozní produkty zůstávají na povrchu kovu. Tento proces 

označujeme jako konsolidační redukce. Hlavní výhodou je zachování reliéfu a detailů na 

povrchu předmětu. Problémem je častý nepravidelný tvar předmětů.  Zlepšení podmínek 

umožňuje použití tří elektrod a potenciostatu, které udržuje potřebný potenciál elektrody.
5 

 

 

Obr. 21. Elektrolytické schéma v případě, že je předmět anodou a elektrolyt je kyselý
15) 
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 Cínové předměty s dostatečně zachovaným kovovým jádrem lze elektrolyticky 

čistit 5% roztokem hydroxidu sodného. Vzhledem k silné alkalitě elektrolytu je nutné, aby 

předmětem neustále procházel proud. Při vypnutí zdroje se musí předmět z elektrolytu 

vyjmout. Zbytky chemikálií musí být pečlivě vymyty a pokud je předmět kontaminován 

chloridovými solemi je nutné jej podrobit desalinaci v destilované vodě.
5 

 

 

2.4.3.  Ochranné vrstvy a preventivní konzervace  

 

 Olovo a cín se pokrývají na vzduchu ochrannou vrstvou zejména oxidů, která má 

estetickou a dekorativní funkci. Matová vrstva ztěžuje výběr ochranného prostředku. 

Polybutylmetakrylové laky mají intenzivní lesk, organokřemičité laky mají strukturu 

pórovitou. Pronikají skrz ni vodní páry a agresivní plyny.  

 Pro ochranné i dekorativní účely je vhodné použití binárních směsí polymerů. 

Doporučuje se včelí vosk s přídavkem polyetylenglykolů střední molekulové hmotnosti, 

kompozice na bázi polyakrylátů s metylfenolsiloxanovými oligomery. Do těchto směsí je 

možné přidat inhibitory koroze. Účinné jsou kvarterní amonné soli (chlorid 

oktadecylamonný) vytvářející celoplošnou mononukleární vrstvu při nanesení z vodně-

alkoholického roztoku. Efektivními inhibitory koroze jsou organokřemičité sloučeniny, 

které mají v molekulovém řetězci atom dusíku (aminoalkylpolysiloxany, 

aminoalkylalkoxysiloxany a polyorganosilazany). 

Jejich kompozice s methylfenylsiloxanovými oligomery vytvářejí na povrchu cínu 

a olova dlouhodobě ochraňující vrstvy.
4 

 

 

 

Obr. 21. Strukturní vzorec aminoalkylpolysiloxanu – inhibitoru koroze
16) 

 

 Z hlediska preventivní konzervace patří mezi rizikové faktory vysoká teplota  
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a nesprávné zacházení. Zejména poškrábání a deformace povrchu kovu.   

  Pro olovo je nebezpečná kontaminace těkavými organickými kyselinami (kyselina 

mravenčí a octová). Zdrojem je tvrdé a aglomerované dřevo, polyvinylacetátová lepidla, 

barvy a těsnící hmoty, uvolňující při vysychání a stárnutí kyselinu octovou. Stejně se 

uvolňuje z acetátů celulózy. Z tohoto důvodu je důležité uchovávat předměty v suchém 

prostředí, nepoužívat dřevěné úložné skříně a zamezit kontaktu se škodlivými látkami. 

Ideální jsou polypropylenové boxy. Pokud je předmět napaden aktivní korozí, stabilizuje 

se v suchém prostředí s nízkou relativní vlhkostí za pomoci silikagelu.
4 

 

 

 

Obr. 22. Silikagel v Petriho misce pro absorpci vlhkosti z depozitářů a vitrín
17)

 

 

Pro cínové předměty je důležité udržovat teplotu nad 13 °C a při převozu se 

vyvarovat i krátkodobému vystavení nízkým teplotám. I cínové předmětu jsou citlivé 

k účinkům organických kyselin. V případě cínového moru se dané předměty izolují od 

ostatních. Muzejní předměty lze zabalit do jemné bavlněné látky a chránit je tak proti 

prachu.  

Pro dlouhodobé uložení je nezbytné, aby byly předměty uloženy ve vhodných 

klimatických podmínkách (viz. Tab. 1.) a pravidelně se jejich stav kontroloval.
5 
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Tab. 1. Hodnoty klimatických podmínek pro uložení kovů:
 

 

Teplota (°C) 18-20  

Relativní vlhkost (%) 30-40  

 

[Mgr. Michal Mazík, Kurz preventivní konzervace 4-5.10 2011 Brno] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11) http://www.muzeumlb.cz/?page=krp 

12) http://canov.jergym.cz/indikato/priklady/chelaton.html 

13) http://technik-kladno.cz/naradi-ultrazvukove-cisticky-c-117_316.html 

14) http://www.webchemie.cz/elektrolyza.html  

15) http://www.astronom.cz/procyon/chemistry/elox.html  

16) http://www.google.com/patents/EP0334321A1?cl=en  

17) http://systopt.all.biz/cs/silikagel-gg1087716 

http://www.muzeumlb.cz/?page=krp
http://canov.jergym.cz/indikato/priklady/chelaton.html
http://technik-kladno.cz/naradi-ultrazvukove-cisticky-c-117_316.html
http://www.webchemie.cz/elektrolyza.html
http://www.astronom.cz/procyon/chemistry/elox.html
http://www.google.com/patents/EP0334321A1?cl=en
http://systopt.all.biz/cs/silikagel-gg1087716
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2.5. Instrumentální metody výzkumu 

 

Fyzikálně-chemické metody umožňují analyzovat materiál artefaktu, jeho 

poškození a autenticitu. Zkoumáme materiálové (prvkové a látkové) složení, druh, původ, 

stáří, technologii zhotovení, sekundární využití a opotřebení. Dále hodnotíme podmínky, 

ve kterých se předmět nacházel, relativní vlhkost, teplotu, světelné záření a polutanty. 

Stanovujeme sekundární zásahy do předmětu a jeho aktuální stav, stupeň, rozsah, příčinu  

a mechanismus poškození.  

Metody průzkumu dělíme na destruktivní, nedestruktivní a semidestruktivní. 

Nedestruktivní metoda nemění zkoumaný objekt a nevyžaduje odběr vzorku. V ideálním 

případě je tedy přístrojové vybavení mobilní, aby mohly být bez újmy analyzovány  

i netransportovatelné objekty.  

Semidestruktivní, neboli metody nedestruktivní ke vzorku, jsou takové, které svým 

provedením nemění vlastnosti vzorku. Takové metody zpravidla na povrchu vzorku nebo 

předmětu zanechávají drobné stopy, která však často nejsou okem vůbec postřehnutelné, 

případně jsou stopy po analýze snadno odstranitelné nebo retušovatelné.  Po provedení 

analýzy může být vzorek užit k dalšímu zkoumání nebo může být vrácen zpět do 

předmětu.
4 

 Destruktivní metody jsou takové, které vyžadují odběr vzorku nebo mění  

a poškozují daný předmět. Některé metody vyžadují, aby byl vzorek spotřebován pro 

vlastní analýzu, jako je tomu v případě chomatografických metod, odměrné analýzy nebo 

emisní spektrální analýzy.
4
  

 Pro analýzu předmětů z kovů lze použít optickou mikroskopii pro studium jejich 

mikrostruktury, rentgenovou fluorescenční analýzu nebo atomovou absorpční 

spektrometrii pro stanovení obsahu stopových i významných koncentrací kovových prvků 

v materiálu. Vhodnou metodou je i počítačová tomografie, která za pomocí rentgenového 

záření umožňuje získat trojrozměrné zobrazení zkoumaného objektu.  

Podrobně jsou diskutovány metody, které byly využity pro analýzu předmětů.  
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2.5.1. Rentgenová fluorescenční analýza  

 

Metoda XRF je založena na analýze fluorescenčního záření emitovaného vzorkem 

po jeho ozáření rentgenovým zářením. Na základě analýzy vlnové délky emitovaného 

záření lze určit přítomné prvky a na základě intenzity emitovaného záření lze určit  

i relativní zastoupení přítomných prvků. 

K excitaci atomu je využito rentgenové záření, které je schopno vyrazit elektrony 

z vnitřních energetických hladin obalu. Ve chvíli, kdy je vnitřní elektron vyražen mimo 

atom jsou elektrony z vyšších vrstev deexcitovány a zaplní volné místo v nižších 

hladinách. Přitom se uvolní přebytečná energie ve formě fotonu, která je nižší (má větší 

vlnovou délku) než energie původního rentgenového záření. Elektrony deexcitují 

kaskádovitě a vytvoří se fluorescenční spektrum, které se používá k identifikaci atomu.
7 

 

 

 
Obr. 24.  Energetický diagram přechodů elektronů při emisi rentgenového záření19) 

 

Kvantitativní analýza závisí na intenzitě spektrálních čar, kterou podmiňuje obsah 

prvku ve vzorku, intenzita rentgenového záření (vyšší tok excitačních fotonů zvyšuje 

fluorescenční tok) a vlnová délka primárního rentgenového záření. Excitace je 

nejúčinnější, pokud je vlnová délka excitačního záření λmax nepatrně menší než vlnová 

délka absorpční hrany. Dalšími faktory, na kterých závisí kvantitativní měření je rentgen-

fluorescenční výtěžek, ztráty záření a matrice vzorku.
7 
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Obr. 23. Podstata jevu fluorescence – vznik vakance (vlevo) a zaplnění vakance (vpravo)
18)

  

 

Pomocí XRF analýzy se měří tuhé kompaktní materiály (minerály, horniny, kov), 

přičemž nejlépe probíhá měření na zcela hladkém a rovném povrchu.  

XRF dosahuje vyšší přesnosti stanovení spíše pro těžší prvky, jak lze vyčíst 

z následujícího grafu. U lehčích prvků docházení častěji k emisi Augerova elektronu, čímž 

se snižuje pravděpodobnost emise rentgenového záření.
7 

 

 

Obr. 25. Graf závislosti emise rtg. záření obalu na protonovém čísle
18) 

 

Druhy rentgenových fluorescenčních spektrometrů se dělí na vlnově disperzní WD-

XRF, energeticky disperzní ED-XRF, případně nedisperzní.     

 WD-XRF jsou klasické přístroje s lepšími technickými parametry, které jednotlivé 

vlnové délky (čáry) sekundárního záření rozlišují difrakcí na krystalu, čímž je dosaženo 

větší přesnosti a rozlišení než u ED-detektorů.
7 



38 

U ED-XRF jde o menší a levnější přístroje, ED detektor má rychlejší odezvu, ale 

nižší rozlišovací schopnost. Celé spektrum se analyzuje polovodičovým detektorem, který 

mění energii fotonů na elektrické impulzy. Výška pulzů je úměrná energii fotonu a počet 

pulzů je úměrný intenzitě záření.  

Následující obrázek popisuje obecné schéma průběhu XRF, kdy na počátku zdroj 

rentgenového záření (X-ray source) ozařuje vzorek (sample) rentgenovým zářením 

(incident X-rays), následně detektor zachytí fluorescenční záření emitované vzorkem 

(fluorescent X-rays) a signál z detektoru vyhodnotí počítač, jako rentgenové spektrum.
7
 

 

 

 

Obr. 26. Funkční schéma XRF spektrometru
20) 

 

 

 

Obr. 27. Příruční XRF spektrometr o hmotnosti 1,5 kg značky DELTA XRF
21) 

 



39 

Výhodou XRF metody je její rychlost při určení prvkového složení, hodící se 

především pro analýzu těžších prvků. Dále její mobilita (fungují i nemobilní přístroje)  

a nedestruktivnost, přesnost a reprodukovatelnost nevyžadující chemické zpracování 

vzorku. Nedochází též k poškození nebo ke generování umělé radioaktivity a zkoumat lze  

i celé předměty bez nutnosti odběru vzorku. Velikost analyzované plochy je závislá na 

volbě přístroje od 0,1     do několika cm
2
.      

 Nevýhodou pak zůstává nižší přesnost při měření lehkých prvků.
7
 

 

 

 

2.5.2. Rentgenová difrakční analýza  

 

V současnosti se jedná o základní metodu při studiu vnitřní stavby krystalických 

látek. Pomáhá určovat kvalitativní a kvantitativní fázové složení vzorku, tedy přítomnost 

krystalických látek, tj. takových látek, které se vyznačují charakteristickou vnitřní stavbou 

s pravidelným uspořádáním vnitřních základních stavebních částic v krystalové struktuře.  

Rentgenová difrakční analýza vychází z interakce rentgenového záření s částicemi, 

které tvoří krystalickou mřížku. Každý krystal obsahuje soubor rovnoběžných vzájemně 

proložených mřížkových rovin. Roviny, které jsou od sebe vzdálené stejně, označujeme 

jako stejnocenné a popisujeme je za pomocí Millerových indexů (h, k, l).  Indexy udávají 

polohu rovin v prostorové mřížce. Vzdálenost mezi rovinami se označuje jako mezirovinná 

vzdálenost -„d“ a je doplněna Millerovými indexy (dh, k, l).
8 

Známe-li hodnoty mezirovinných vzdáleností standardů (minerálů) a zkoumané 

látky, kterou zjistila difrakční analýza, můžeme srovnáním určit, jaký minerál obsahuje. 

K měření se používá rentgenové záření s přesně definovanou energií, resp. vlnovou délkou, 

jejíž přesná znalost je pro přesnou analýzu nutností.
8 

Pokud na krystal dopadne monochromatický svazek rentgenových paprsků, rozptýlí 

se uvnitř krystalu všemi směry. Protože atomy krystalu jsou ve sktruktuře krystalu 

pravidelně uspořádány, dochází při splnění určitých podmínek k interferenci rozptýlených 

paprsků a tedy k jeho zesílení v určitém směru a pozorujeme tzv. difraktované záření. 

Máme-li dvě roviny s mezirovinnou vzdáleností d a monochromatický svazek paprsků 

dopadající na krystal pod úhlem θ, dojde k zesílení difraktovaných paprsků pouze tehdy, 

jsou-li tyto paprsky rovnoběžné a jejich fázový rozdíl je celistvým násobkem vlnové délky 

dopadajícího záření, tj. liší-li se o λ, 2λ, 3λ, n*λ, kde n je celé číslo. Společný úhel rozptylu 
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musí být roven úhlu dopadu θ původního svazku. Druhá podmínka vyžaduje splnění 

Braggovy rovnice:
8
  

 

n*λ = 2d*sinθ 

 

Braggova rovnice popisuje fakt, že druhý paprsek urazí oproti prvnímu navíc dráhu 

n*λ. Z hlediska geometrie představuje dráhový rozdíl dvě stejné odvěsny d*sinθ (resp. 

n*λ/2) ve dvou stejných pravoúhlých trojúhelnících.  

Z podmínek difrakce rentgenového záření vyplývá vlastní postup celé metody. 

Bude-li se otáčet zkoušeným vzorkem tak, aby se plynule měnil úhel dopadu 

monochromatického svazku rentgenového záření na jeho povrch, pod určitým úhlem bude  

Braggovy podmínka splněna pro určité roviny a dojde k zesílení difraktovaného záření 

interferencí. Známe-li vlnovou délku i úhel dopadu monochromatického záření, pak  

z  Braggovy rovnice dokážeme vypočítat mezirovinnou vzdálenost „d“.
8
  

 

 

 

 

Obr. 28. Difrakce rentgenového záření na krystalu
21) 

 

 Pro XRD analýzu se používají difraktometry, které se skládají ze stabilního zdroje 

záření, goniometru pro posuv a orientování vzorku, detektoru, detekčního a registračního 

zařízení.  Zdrojem záření je rentgenová trubice, neboli rentgenka, která vyzařuje svazek 

rentgenových paprsků. Paprsky jsou monochromatizovány filtry a usměrněny kolimátory  

a dopadají na povrch vzorku, který se nachází v držáku goniometru.
8 

 Goniometr se otáčí konstantní rychlostí a úhel dopadu rentgenových paprsků na 

vzorek se plynule mění a detektorem jsou zaznamenávány maxima difraktovaného záření 

od rovin, které právě splňují podmínky difrakce.
8
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Obr. 29. Schéma principu přístroje pro XRD analýzu
21)

 

 

 Z hlediska přípravy vzorku pro XRD měření, je nutné převést materiál do velmi 

jemného práškovitého stavu.        

 Rozmělněný vzorek se vloží do nosiče, malé formičky kruhovitého či 

obdélníkovitého tvaru. I tento malý objem látky se skládá z velkého množství různě 

orientovaných mikroskopických zrn, čímž dochází k průkazné analýze. Moderními 

přístroji lze měřit fázové složení přímo z povrchu vzorku nebo předmětu, pokud je pokryt 

vrstvou krystalických sloučenin. 

 Výsledek analýzy je zobrazen formou rentgenogramu (difraktogramu), který 

ukazuje z jakých krystalických fází je vzorek složen. Lze stanovovat nejen kvalitativní 

zastoupení přítomných fází, ale i kvantitativní, ale jde o složitý proces, zvláště  

u vícesložkových materiálů.
8
  

 

 

 

Obr. 30. Ukázka rentgenogramu
22) 
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2.5.3.  Skenovací elektronová mikroskopie  

 

Elektronová mikroskopie je metoda, která slouží k zobrazování mikrostruktury 

předmětů (vzorků), kdy je pro zobrazování využito místo světla svazku elektronů. 

Principiálně jde o nepřímou metodu umožňující trojrozměrné zobrazení předmětu s velkým 

zvětšením a současně s velkou hloubkou ostrosti. Volbou vhodného detektoru nebo 

kombinací s detekcí rentgenové fluorescence lze získat i informaci o prvkovém složení 

zkoumaného povrchu.
9 

Elektronové mikroskopy lze podle uspořádání rozdělit rastrovací (skenovací) 

elektronové mikroskopy (SEM), používající pohyblivý svazek elektronů k zobrazení 

povrchu a transmisní elektronový mikroskop (TEM), který získává obraz na základě 

detekce nepohyblivého svazku elektronů prošlých vzorkem. Mezi příbuzné zobrazovací 

metody pak můžeme řadit skenovací sondu (SPM - Scanning Probe Microscopy) zjišťující 

strukturu povrchu na úrovni velikosti atomu. SPM můžeme dále dělit na mikroskopii 

atomárních sil (AFM – atomic force microscopy), založenou na využití atomárních sil na 

povrchu vzorku. Tyto síly mapuje hrot, který se přibližuje k povrchu, přičemž vznikají 

odpudivé a přitažlivé síly, které jsou detekovány.  Další z metod SPM je rastrovací optický 

mikroskop blízkého pole (SNOM - scanning near – field optical microscopy) a skenující 

tunelová mikroskopie (STM - scanning tunneling microscope). Její princip je založen na 

tunelovém jevu, díky kterému mezi hrotem elektrody a zkoumaným vzorkem teče proud, 

který je detekován. Při pohybu nad vzorkem se mění vzdálenost hrotu tak, aby tunelový 

proud zůstal stejný. 
9 

 

Obr. 32. Přehled typů mikroskopů
24 
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Elektronový mikroskop je v principu obdobou optického mikroskopu. Podstatný 

rozdíl je ve zvětšení a tedy v rozlišovací schopnosti. Vlnové délky elektronů jsou o mnoho 

řádů menší než vlnové délky fotonů viditelného světla a proto má elektronový mikroskop 

mnohem vyšší rozlišovací schopnost a dosahuje vyššího zvětšení. Vlnová délka elektronu 

je při urychlovacím napětí 10 kV pouze 0,0123 nm:
9 

 

           

 

kde p je hybnost, h je Planckova konstanta, m je hmotnost elektronu, e je jeho náboj 

a kinetická energie je vyjádřena vztahem mv
2
/2 = eU, kde U je urychlovací napětí. Při 

SEM je běžně dosahováno zvětšení 10 – 30 000 x.
9 

Skenovací elektronový mikroskop seskládá z několika základních částí. Základem 

je zdroj elektronů, který poskytuje svazek elektronů, který je usměrněn a upraven 

soustavou elektromagnetických čoček a clon a následně je přes systém vychylovacích 

cívek směřován ke vzorku. Pozorovaný předmět je zpravidla umístěn ve vakuované 

komoře. Elektrony rozptýlené na vzorku jsou pak detekovány vhodně umístěným 

detektorem. K zobrazení předmětu lze využít sekundární elektrony (SE), které nesou 

informaci o povrchu nebo zpětně odražené elektrony (BSE), které nesou informaci  

o prvkovém složení.
9 

  

Obr. 31. Interakce elektronů se vzorkem
24) 
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Obr. 33. Schéma skenovacího elektronového mikroskopu
23) 

 

Vzorek pro SEM analýzu nesmí obsahovat vodu a těkavé látky, musí být stabilní 

v elektronovém záření a musí být vodivý, aby nedocházelo k jeho nabíjení elektrony. 

Samotná příprava vzorku – pokovení - se provádí více metodami, např. ve vakuu 10
-4

 až 

10
-7

 Pa pomocí vakuového naprašování vodivým materiálem. Běžná je uhlíková nebo zlatá 

vrstva o tloušťce kolem 20nm. Moderní přístroje však umí s určitými omezeními pracovat i 

se vzorky, které uvedené požadavky nesplňují a není možné je popsanými postupy 

upravit.
9
    

 Skenovací elektronové mikroskopy se často vybavují detektory rentgenové 

fluorescence, které umožní získat přesné informace o prvkovém složení zobrazovaného 

povrchu. Pro získání charakteristického spektra a jeho vyhodnocení je podstatná rychlá  

a přesná detekce rentgenového záření vystupujícího ze vzorku. SEM může být vybaven 

analyzátorem, který provádí analýzu záření podle jeho energie (EDS - Energy Dispersive 

Spectrometer) nebo vlnové délky (WDS - Wavelength Dispersive Spectrometer). 
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 Bližší informace o těchto detektorech jsou uvedeny v kapitole věnované rentgenové 

fluorescenční analýze.
9
   

 

 

 

Obr. 34. Detektor rentgenového záření EDS
24) 

 

 

 

Obr. 35. Schéma principu detekce rentgenového záření pomocí WDS
25) 

 

 

 

2.5.4. Rentgenové snímkování 

 

Defektoskopická radiografie, též rentgenové snímkování, je technika, jejímž 

principem je prozáření předmětů rentgenovým zářením a následnou detekcí prošlého 

záření. Při průchodu záření materiálem dojde k zeslabení primárního svazku rentgenového 

záření v důsledku různé tloušťky a prvkového složení materiálu, místa s nejmenší absorpcí 

jsou pak na snímku zobrazena jako nejtmavší.
10
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Zdrojem záření může být rentgenka, skleněná vakuovaná trubice, ve které je 

zabudována katoda a anoda z odolného kovu (wolframu) nebo modernější zdroje jako 

synchrotron, lineární urychlovače apod.
10

  

Obraz vzniklý pomocí rentgenového záření je dvourozměrný a k jeho záznamu je 

zapotřebí plocha, na kterou se zaznamená. K detekci prošlého záření se mohou využít 

moderní scintilační nebo polovodičové detektory, ale stálé uplatnění nachází i záznam na 

klasický fotografický film. Výsledkem rozbíhavosti primárního svazku se na stínítku 

zobrazí obraz jako zvětšený. Kontrastem se pak rozumí rozdíl ve stupni zčernání mezi 

dvěma sousedními místy nebo mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími místy celého snímku. 

Kontrast ovlivňuje tloušťka a složení materiálu.
10 

 

 

Obr. 36. Schéma mikrofokusové rentgenky s transmisní anodou pro rentgenovou mikroskopii
26)

 

 

Radiografie je nedestruktivní metoda sloužící pro průzkum archeologických nálezů. 

Poskytuje poznatky o tom, zda má předmět zachované kovové jádro, jaká je vnitřní 

konstrukce předmětu, lokalizuje praskliny, spoje a doplňky, ukazuje kvalitu odlitků, 

odhaluje sváry, skryté konstrukce a dutiny.
10 

 

 

 

18) http://old.vscht.cz/anl/matejka/03-AES-XRF-03.pdf 

19) http://web.vscht.cz/~koplikr/6_FA_atomov%C3%A1_%20spektrometrie.pdf 

20) http://barrande.nm.cz/index.php?p=7 

21) https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=48969 

22) http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Ecologia/6_99887.doc.htm 

23) http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektronov%C3%BD_mikroskop 

24) http://www.eumex.com/Seiten/Deutsch/sphinx.html 

25) http://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/wds.html 

http://old.vscht.cz/anl/matejka/03-AES-XRF-03.pdf
http://web.vscht.cz/~koplikr/6_FA_atomov%C3%A1_%20spektrometrie.pdf
http://barrande.nm.cz/index.php?p=7
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=48969
http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Ecologia/6_99887.doc.htm
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektronov%C3%BD_mikroskop
http://www.eumex.com/Seiten/Deutsch/sphinx.html
http://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/wds.html
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2.6. Použité přístroje 

Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) 

 Mobilní rentgenový fluorescenční spektrometr DELTA, BAS Rudice s.r.o. 

INNOV.X (1,5 kg). Měření probíhalo v Technickém muzeu v Brně v technologické 

laboratoři Metodického centra konzervace, měření jsem prováděla samostatně pod 

dozorem Mgr. Michala Mazíka. Doba měření jednoho vzorku byla 1 minuta 30 sekund. 

 

Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

 Rentgenový difraktometr EMPYREA. Měření probíhalo na Vysokém učení 

technickém v Brně, Chemické fakultě v Centru materiálového výzkumu v laboratoři kovů 

a koroze a prováděl ho Ing. Jiří Másilko, Ph. D. 

Pro XRD analýzu byly stanoveny následující parametry: typ skenování 

CONTINUOUS (kontinuální), generované napětí 40 kV, materiál anody Cu. Vlnová délka 

Kalpha1: 1.5405980 nm, vlnová délka Kalpha2: 1.5444260 nm. Poměr vlnových délek Kalpha2/ 

Kalpha1: 0.500. nm. Data byla přiložena v této podobě ve formátu exe a jsou platná pro 

veškerá měření XRD.  

 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

 Elektronový mikroskop TESCAN MIRA3, měření probíhalo na Přírodovědecké 

fakultě Masarykovy Univerzity na Kotlářské 267/2 v Brně na oddělení fyzikální 

elektronické analýzy, CEPLANT v laboratoři skenovací elektronové mikroskopie a měření 

prováděl Mgr. David Pavliňák. 

 

Rentgenové snímkování 

 Rentgenové snímky byly pořízeny v ionizační komoře Královopolské strojírny a. s. 

Křižíkova 68a, Brno, snímky zprostředkoval Jaroslav Krejčí a tým chemické dílny.  

 

Fotodokumentace 

Fotoaparát NIKON D90 a objektivy Nikon 18-105 mm f/3,5-5,6 G ED VR a Nikon 

60 mm f/2,8 G ED Micro, focení probíhalo v laboratoři A12-311 Univerzitním kampusu 

Bohunice a snímky pořizovali RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. a Zuzana Singerová.  
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3. Experimentální část  

Z  Muzea Cheb byly zapůjčeny čtyři kusy náhrobních destiček s evidenčními čísly 

H32; 0.01; H50; H102. Místo nálezu desek je krypta pod kostelem sv. Mikuláše v Chebu, 

kde probíhal v srpnu 2014 archeologický průzkum. Dřevěné rakve, na kterých byly 

destičky umístěny, byly naskládány na sobě, přičemž vlastní vahou došlo k jejich 

postupnému rozpadu a poškození (destrukci). 

Zadavatelem průzkumu je Museum Cheb, kontaktní osoba Mgr. Michal Beránek 

(Archeolog – Muzeum Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb) 

 Požadavkem je provedení materiálového a technologického průzkumu předmětů  

a navržení konzervátorsko-restaurátorského zásahu se záměrem na zachování rytého písma 

na předních stranách náhrobních desek. Z hlediska výběru analytických metod a práce na 

předmětech nebyly určeny další omezující podmínky.  

 Od 1. listopadu 2014 jsou desky uloženy v laboratoři A12-311 Univerzitního 

kampusu Bohunice. Předměty jsou v ochranném polypropylenovém uzavíratelném obalu 

označené evidenčním číslem. Transport desek probíhal nárazově do Technického muzea 

v Brně, Královopolské strojírny, Chemické fakulty VUT a na Přírodovědeckou fakultu na 

ulici Kotlářská. Předměty byly přepravovány v izolační kartonové krabici, která byla 

vyplněná měkkou polypropylenovou folií.  

Zodpovědnou osobou a vedoucím této práce je pan RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. 

(Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kamenice 5, 625 00, Brno).  

Kompletní fotodokumentace předmětů v plném rozlišení je umístěna na přiloženém 

CD.  
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3.1.  Předmět H32  

3.1.1.  Fotodokumentace předmětu H32 

 

Obr. 37. Fotodokumentace předmětu H32 - přední strana 

 

Obr. 38. Fotodokumentace předmětu H32 - zadní strana 
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3.1.2. Popis Předmětu H32   

 

Náhrobní deska s evidencí H32 je nejvíce zachovalou deskou ze čtyř. Rozměry 

předmětu jsou 20,8 cm na šířku a 14,2 cm na výšku. Hmotnost předmětu je 234,3 g. 

Výroba kovové destičky se datuje do druhé poloviny 18. století. (Letopočet byl nalezen 

vyrytý na přední straně desky).         

 Na přední straně jsou zřetelně čitelné ryté nápisy. Pravděpodobně se jménem 

zemřelé osoby a datem úmrtí. Jsou zde použita pouze velká písmena s dvojitým tahem 

linky a ozdobnými prvky u vybraných písmen. Na spodní části je zachovaný zbytek 

ornamentu. Povrch předmětu se zdá z větší části v dobrém stavu.  V centrální oblasti je ve 

vodorovném směru jasně patrné poškození s pokročilou korozí.    

 Kolmo na něj prochází středem oranžovočerveně zbarvený pruh, který je zřejmě 

pozůstatkem migrace železitých sloučenin ze zkorodovaných železných  hřebíků, kterými 

byly destičky pravděpodobně přibity na dřevěné rakve. Ostatní povrch je šedě-lesklý, 

s lokálními přechody barevnosti korozních produktů přes bílou až po tmavě šedou.  

 Struktura desky se zdá rovná a zachovalá se souvislým kovovým plátem bez větších 

prasklin a ohybů z obou stran. Na zadní straně je ještě více patrné poškození ve vertikálním 

směru v nejužší části destičky – zřejmě je zde narušeno i jádro předmětu a je možné 

ulomení části destičky v tomto místě. Okraje jsou při bližším zkoumání velmi zničené, 

drolivé a narušené strukturálně, v takové míře, že při jemné manipulaci materiál odpadává 

a láme se. V levé horní oblasti jsou pak bílé výkvěty koroze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

3.1.3.   Rentgenová fluorescenční analýza předmětu H32 

Na následujících fotografiích jsou zeleně označena místa analýz pomocí XRF. 

 

Obr. 45. Předmět H32 z přední strany s vyznačenými místy měření XRF spektrometrem  

 

Obr. 46. Předmět H32 ze zadní strany s vyznačenými místy měření XRF spektrometrem 
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Následující tabulky jsou souborem dat získaných XRF analýzou pro předmět H32. 

V každé tabulce naleznete hodnoty procentuálního zastoupení prvků, které byly naměřeny 

a procentuální odchylky měření. Součástí tabulek je i obrázek detailu místa měření. U 

každého měření je uveden i stručný popis místa odběru (např. levý horní roh, světlé 

produkty koroze apod.).  

 

Tab. 2. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 1.:  

H32   

 

  
 

        

1. měření  Levý horní roh  

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 79,67 0,08 

Pb 19,37 0,08 

Cu 0,96 0,02 

 

Tab. 3. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 2.:  

H32     

  2. měření  Střed  

 

  
 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 77,03 0,01 

Pb 21,11 0,09 

Cu 1,56 0,03 

Si 0,16 0,06 

Bi 0,13 0,02 

 

Tab. 4. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 3.:  

H32     

 

  
 

3. měření  Oblast povr. koroze 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 80,83 0,08 

Pb 18,31 0,08 

Cu 0,74 0,02 

Bi 0,11 0,02 
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Tab. 5. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 4.:  

 

H32     

 

  
 

4. měření  Pravý spodní roh 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 79,2 0,08 

Pb 19,4 0,08 

Cu 1,29 0,02 

Bi 0,11 0,02 

 

 

Tab. 6. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 5.:  

 

H32     

 

  
 

5. měření  Levý horní roh 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 93,16 0,05 

Pb 6,01 0,04 

Cu 0,73 0,02 

Bi 0,105 0,01 

 

 

Tab. 7. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 6.:  

 

H32     

 
6. měření  Střed  

  

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 79,94 0,09 

Pb 19,57 0,08 

Cu 0,91 0,02 

Si 0,16 0,05 

Bi 0,13 0,02 
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Tab. 8. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 7.:  

 

H32     

 

  
 

7. měření  Pravý spodní roh 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 76,86 0,09 

Pb 21,95 0,09 

Cu 1,05 0,02 

Fe 0,13 0,02 

 

 

Tab. 9. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 8.:  

 

H32     

 

  
 

8. měření  Místo kor. povrchu 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 84,22 0,08 

Pb 14,5 0,07 

Cu 1,16 0,02 

Bi 0,12 0,02 

 

 Hodnoty prvkového složení ve všech případech ukazují, že hlavními složkami 

slitiny předmětů jsou cín a olovo. Cín byl naměřen jako procentuálně nejvyšší složka a 

jeho zastoupení se pohybuje v rozmezí 93,16 % u vzorku 5 do 79,67 % u vzorku 1. 

Největší množství olova je u vzorku 7- 21,95 % a nejmenší množství olova je u vzorku 5 - 

6,01 %.  

Průměrný obsahu cínu ze všech měření je 82,46 % s odchylkou 0,04 % a průměrný 

obsahu olova pro všechna měření je 16,48 % s odchylkou 0,07 %.  

Ve všech vzorcích se také prokázal nízký obsah mědi ve slitině (průměrně 1 %)  

a s výjimkou vzorku 1 je ve všech vzorcích průměrně 0,11 % bismutu. U druhého vzorku 

se jako u jediného prokázala přítomnost křemíku (0,16 %). Křemík se na povrch destičky 

zřejmě dostal až druhotně při kontaktu předmětu s materiálem obsahujícím křemík, např. 

podlaha v kryptě, prach nebo omítka.   
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3.1.4.  Rentgenová difrakční analýza předmětu H32 

 

Vzhledem k rozměrům předmětu H32 byla rentgenová difrakční analýza prováděna 

z okrajových míst. Při manipulaci s destičkou z ní odpadávaly korozní produkty, které byly 

odebrány do polypropylenového sáčku a předloženy na XRD analýzu jako samostatný 

práškový vzorek.   

Z povrchu předmětu byla naměřena spektra a, b, c, d, e v oblastech, které jsou 

vyznačené na následující fotografii (plocha za zelenou linií). Měření a, b, c jsou z levého 

okraje předmětu a měření d, e jsou z okraje pravého.  

Spektrum prášku H32 je uvedeno samostatně.  

 

 

Obr. 47. Předmět H32 s naznačenými plochami pro XRD analýzu 

 

 

Obr. 48. XRD spektrum vzorku a 
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Tab. 36. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku a 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 12 % 

Sn cín (tetragonální) 82 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 1 % 

Cu6Sn5 sloučenina cínu a mědi (monoklinická) 4 % 

Pb olovo (kubické) 1 % 

 

 

Tab. 37. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku b 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 16 % 

Sn cín (tetragonální) 50 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 31 % 

SnO oxid cínatý – tetragonální (romarchit) 3 % 

 

 

 Tab. 38. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku c 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 37 % 

Sn cín (tetragonální) 4 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 9 % 

SiO2 oxid křemičitý (hexagonální) 41 % 

FeO(OH) oxid –hydroxid železa (tetragonální) 9 % 

 

 

Tab. 39. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku d 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 60 % 

SiO2 oxid křemičitý (hexagonální) 40 % 

 

 

Tab. 40. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku e 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 92 % 

SnO oxid cínatý – tetragonální (romarchit) 8 % 
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Obr. 52. XRD spektrum vzorku H32 prášek 

 

  Vzhledem ke skutečnosti, že měření probíhalo přímo na nerovném povrchu 

předmětu, mají získaná spektra poněkud horší kvalitu s výjimkou spektra vzorku a a H32 

prášek, protože měření probíhala buďto na rovné ploše (vzorek a) nebo z odebraného 

prášku (H32 prášek). Stejně tak je nutné považovat údaje o procentuálním zastoupení 

jednotlivých krystalických fází spíše za semikvantitativní.    

 Spektrum práškového vzorku H32 prášek obsahovalo difrakční maxima cínu 

(tetragonální) – 33 %, uhličitanu olovnatého (cerusit) – 26 %, oxidu cíničitého (kassiterit) 

- 20 %, oxidu cínatého (tetragonální) – 3 % a sloučeniny Cu6Sn5 (monoklinickou) -18 %.  

 Spektrum vzorku a potvrzuje přítomnost uhličitanu olovnatého, cínu 

(tetragonálního), oxidu cíničitého, sloučeniny Cu6Sn5 (monoklinickou) a olova (kubické).  

 S výjimkou spektra e byl ve všech případech prokázán uhličitan olovnatý, který je 

korozním produktem olověné slitiny. Ve vzorcích b a e nalezneme oxid cínatý (romarchit), 

který je produktem koroze cínových předmětů, které jsou dlouhodobě uloženy ve vlhkém 

prostředí. Jde o tetragonální modifikaci SnO, která vzniká jako produkt koroze na cínových 

artefaktech (nebo slitinách cínu a olova) pokud je předmět dlouhodobě uložen ve vlhkém 

prostředí. Jde o vzácný druh minerální sloučeniny, která je v České republice specifická 

především pro cínové, resp. cínovo-olověné, předměty, z počátku 19. století.  

Stejně tak byl v každém vzorku identifikován oxid cíničitý, (právě oxid cíničitý tvoří 

ochrannou pasivační vrstvu cínových předmětů).  

 Ve vzorku c nalezneme oxid křemičitý (hexagonální), který se na povrch předmětu 

dostal pravděpodobně z okolního prostředí (kontaktem s půdními nečistotami nebo 

pískem). Ve vzorku c byl detekován i oxid-hydroxid železnatý (orthorombický).  
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Vzhledem k přítomnosti zkorodovaného železného hřebíku zasazeného v předmětu 

lze předpokládat, že právě hřebík je zdrojem této sloučeniny. Zajímavostí je, že pouze 

spektrum a prokázalo přítomnost čistého olova na povrchu předmětu. Z provedené analýzy 

vyplývá, že povrch předmětu je silně zkorodován, je pokryt především korozními produkty 

cínu a olova, přičemž zastoupení základních kovů slitiny, zejména olova, je na měřených 

místech velmi malé.    

3.1.5.  Radiografie předmětu H32 

 

 

Obr. 53. Rentgenový snímek předmětu H32 

 

 Z rentgenového snímku předmětu (Obr. 53) jsou jasně patrné nápisy ryté do kovové 

slitiny, které jinak nejsou dobře čitelné. Tmavá místa na světlém povrchu desky ukazují na 

vady materiálu. Čím je místo světlejší, tím silnější je kovové jádro. Největší defekty lze 

pozorovat na pravém okraji předmětu a v pásmu táhnoucím se od levého okraje do středu 

předmětu. V těchto místech se vyskytuje největší množství defektů, kovové jádro slitiny je 

přeměněné na korozní produkty a můžeme předpokládat, že v těchto místech jsou již 

přítomné praskliny. Místa těchto defektů vnitřní struktury předmětu se kryjí s místy 

nejvýraznějšího korozního napadení povrchu (viz část 3.1.2.) a ze snímku je tedy patrné, že 

korozní napadení v těchto místech není pouze povrchové, ale prochází zde celou hmotou 

předmětu. Můžeme tedy předpokládat, že podél těchto prasklin reálně hrozí rozlomení 

předmětu na několik částí. 
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3.2. Předmět 0.01 

3.2.1. Fotodokumentace předmětu 0.01 

 

Obr. 39. Fotodokumentace předmětu 0.01 přední strana 

 
Obr. 40. Fotodokumentace předmětu 0,01 zadní strana 
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3.2.2. Popis předmětu 0.01   

 

Předmět evidovaný pod číslem 0.01 je v podstatně horším stavu než zbylé 

předměty. Rozměry předmětu jsou 19,1 cm na šířku a 11,5 cm na výšku. Hmotnost 

předmětu je 393,7 g.  Výroba kovové destičky se datuje do druhé poloviny 18. století. 

(Tento předpoklad vzešel z vyrytého letopočtu na přední straně desky).   

 Předmět je prohnut do „vaničkovitého“ tvaru. Přičemž se můžeme domnívat, že 

tento tvar není tvarem původním, protože v místech ohybu jsou viditelné značné trhliny  

a praskliny. 

Spodní polovina přední strany desky je poměrně dobře zachována, na rozdíl od 

horní poloviny, která trpí silnou důlkovou korozí a zdá se, že původní materiál je zde již 

přeměněn na korozní produkty. Též písmo vyryté do přední strany je z velké části nečitelné 

a zničeno korozí. Zadní strana desky působí jako potrhaný kovový plát, kde v místě ohybu 

vnější struktura desky pod vlivem dlouhodobého pnutí praskla. V těchto místech se 

vyskytuje velké množství tmavě šedých oblastí a stopy červenohnědého zbarvení 

v okrajových oblastech. Některé praskliny prochází napříč přes celou plochu destičky. 

Okraje jsou drolivé a lámavé, stejně jako v předešlém případě.  
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3.2.3.  Rentgenová fluorescenční analýza předmětu 0.01 

Na následujících fotografiích jsou zeleně označena místa analýz pomocí XRF. 

 

Obr. 54. Předmět 0.01 z přední strany s vyznačenými místy měření XRF spektrometrem 

 

 

Obr. 55. Předmět 0.01 ze zadní strany s vyznačenými místy měření XRF spektrometrem 
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Následující tabulky jsou souborem získaných dat z XRF analýzy pro předmět 0.01.  

 

 

Tab. 10. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 1.:  

 

 

  
 

1. měření  Levý horní roh  

Prvky                (%) 

 

Odchylka 

   

(%) 

Sn 80,39 0,09 

Pb 19,05 0,08 

Cu 0,41 0,01 

Fe 0,15 0,02 

 

 

Tab. 11. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 2.:  

 

0.01      
 

2. měření  Střed 

  

Prvky            

(%) Odchylka  

   

(%) 

Sn 85,67 0,07 

Pb 13,46 0,06 

Cu 0,61 0,02 

Fe 0,16 0,02 

Bi  0,1 0,01 

 

 

Tab. 12. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 3.: 

 

 

  
 

3. měření  Dolní pravý roh  

Prvky            (%)  Odchylka    (%) 

Sn 77,81 0,09 

Pb 18,58 0,08 

Cu 0,4 0,01 

Fe 3,2 0,06 
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Tab. 13. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 4.: 

0.01      
 

4. měření  Lokální koroze 

  

Prvky            

(%) Odchylka     (%) 

Sn 84,48 0,07 

Pb 14,51 0,07 

Cu 0,72 0,02 

Fe 0,18 0,02 

Bi  0,1 0,01 

 

Tab. 14. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 5.: 

 

  
 

5. měření  Levý horní roh  

Prvky                (%)  Odchylka    (%) 

Sn 87,27 0,07 

Pb 11,77 0,06 

Cu 0,84 0,02 

Bi 0,12 0,01 

 

Tab. 15. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 6.: 

 

  
 

6. měření  Střed 

Prvky                (%)  Odchylka    (%) 

Sn 83,4 0,08 

Pb 14,93 0,07 

Fe 0,84 0,03 

Cu 0,82 0,02 

 

Tab. 16. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 7.: 

0.01      
 

7. měření  Pravý dolní roh  

  

Prvky            

(%) Odchylka  

   

(%) 

Sn 84,79 0,09 

Pb 13,87 0,07 

Cu 1,08 0,02 

Si 0,15 0,06 

Bi  0,13 0,01 
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Tab. 17. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 8.: 

 

  
 

8. měření  

Kor.tmavých 

prasklin  

Prvky                (%)  Odchylka    (%) 

Sn 87,27 0,07 

Pb 11,77 0,06 

Cu 0,84 0,02 

Bi 0,12 0,01 

 

Tab. 18. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 9.: 

 

  
 

9. měření  

Světlé kor. 

Produkty 

Prvky                (%)  Odchylka    (%) 

Sn 87,16 0,07 

Pb 12,4 0,06 

Cu 0,31 0,01 

Bi 0,12 0,01 

 

 Hodnoty určené XRF spektrometrem u předmětu 0.01 odpovídají slitině cínu  

a olova o průměrném složení 83,87 % ± 0,07 % cínu a 13,91 % ± 0,06 % olova. Ve všech 

měřeních je ve větším procentuálním množství zastoupen cín. Vzorky 5 a 7 obsahují 

největší množství cínu (87,27 % s odchylkou 0,07 %), naopak vzorek 3 obsahuje nejmenší 

množství cínu (77,89 % s odchylkou 0,09 %). Vzorky 5 a 7 měly charakter tmavě šedých 

korozivních produktů. U vzorků 1 - 4 a 6 detekoval spektrometr také železo. Na těchto 

vzorkovacích místech jsou viditelné oranžovo-červené produkty koroze, které jsou 

specifické pro oxidy (hydroxidy) železa. Zdrojem železitých sloučenin jsou zřejmě opět 

zrezivělé železné hřebíky, se kterými byl předmět 0,01 ve styku. V místě vzorku 3 

sledujeme nejvýraznější červené zbarvení, proto zde byl také naměřen největší obsah 

železa - 3,20 % ± 0,06 %.         

 Slitina rovněž obsahuje průměrně 0,67 % ± 0,02 % mědi. Přítomnost mědi se 

potvrdila ve všech vzorcích, její malé procento zlepšuje mechanické a pevnostní vlastnosti 

slitiny a pravděpodobně byla zakomponována do slitiny olova a cínu už při výrobě 

předmětu. Ve všech vzorcích se vyskytl v malém množství bismut (vždy pod 1 %). Ve 

vzorku 7 se nachází 0,15 % ± 0,06 % křemíku. Vzhledem k faktu, že se předmět nacházel 

v prašném a vlhkém prostředí, lze předpokládat kontaminaci povrchu křemíkem (resp. 
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křemičitými sloučeninami). Prvkové složení předmětu 0.01 je stejné jako u předchozího 

předmětu H32 (cín, olovo, měď).  

 

3.2.4.  Rentgenová difrakční analýza předmětu 0.01 

 

Z povrchu předmětu byla naměřena spektra a, b, c, d, e v oblastech, které jsou 

vyznačené na následující fotografii (plocha za zelenou linií). Měření a, b, c jsou z levého 

okraje předmětu a měření d, e jsou z okraje pravého.  

Spektrum prášku 0.01 je uvedeno samostatně.  

 

 

Obr. 56. Předmět 0.01 s naznačenými plochami pro XRD analýzu 

 

  

 

Obr. 57. XRD spektrum vzorku a  
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Tab. 41. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku a 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 71 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 29 % 

 

 

Tab. 42. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku b 

 

SnO oxid cínatý (romarchit) 3 % 

Sn cín (tetragonální) 4 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 93 % 

 

 

Tab. 43. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku c 

Sn cín (tetragonální) 73 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 13 % 

Cu6Sn5 sloučenina cínu a mědi (monoklinická) 15 % 

 

 

Tab. 44. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku d 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 46 % 

Sn cín (tetragonální) 5 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 49 % 

 

 

Tab. 45. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku e 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 31 % 

Sn cín (tetragonální) 58 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 8 % 

SnO oxid cínatý (romarchit) 3 % 
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Obr. 62. XRD spektrum vzorku 0.01 prášek 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že měření probíhalo přímo na nerovném povrchu 

předmětu, mají získaná spektra poněkud horší kvalitu s výjimkou spektra vzorku d a H32 

prášek, protože měření probíhala buďto na rovné ploše (vzorek a) nebo z odebraného 

prášku (H32 prášek). Stejně tak je nutné považovat údaje o procentuálním zastoupení 

jednotlivých krystalických fází spíše za semikvantitativní.    

 Spektrum práškového vzorku H32 prášek obsahovalo difrakční maxima cínu 

(tetragonálního) -49 %, uhličitanu olovnatého (cerusitu) – 13 %, oxidu cíničitého 

(kassiteritu) – 14 %, oxidu cínatého (romarchitu) – 5 % a sloučeninu Cu6Sn5 

(monoklinickou) – 18 %. Všechna spektra obsahují oxid cíničitý (kassiterit), vytvářející na 

povrchu souvislou pasivační vrstvu šedé barvy.  Spektra e, d, a identifikovala přítomnost 

fáze uhličitanu olovnatého, který vzniká jako produkt koroze olova, pokud je vystaveno 

účinku vody obsahující rozpuštěný oxid uhličitý.      

 Spektra b, c, d, e obsahují cín (tetragonální) v čisté podobně. V žádném místě 

nebyla XRD analýzou prokázána přítomnost čistého olova, ale byly identifikovány pouze 

jeho korozní produkty.          

 “Je však známo, že ve slitině cínu a olova s větším podílem cínu primárně koroduje 

a na povrch migruje olovo, resp. olověné sloučeniny.“ [Konzervování a restaurování kovů, 

2011, s. 530]
 

  Oxid cínatý (romarchit) byl detekován ve vzorcích e, b. Vzorek c obsahuje 

sloučeninu Cu6Sn5 (monoklinickou), což je v souladu s výsledky XRF analýzy, kde byl 

určen obsah mědi zhruba 1 %. Stechiometrie sloučeniny Cu6Sn5 je dána poměrem 

vzájemné mísitelnosti těchto kovů. 
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3.2.5. Radiografie předmětu 0.01 

 

 

Obr. 63. Rentgenový snímek předmětu 0.01 

 

 Z rentgenového snímku předmětu 0.01 jsou slabě rozeznatelné ryté nápisy do 

kovové slitiny, které nejsou vizuálně viditelné. Největší defekty (tmavá místa) prostupují 

středem předmětu a na pravé straně pozorujeme velkou prasklinu. V těchto místech se 

vyskytuje největší množství defektů a stejně jako u předmětu H32 v těchto místech hrozí 

riziko rozlomení destičky na několik částí. 
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3.3. Předmět H50 

3.3.1. Fotodokumentace předmětu H50 

 
Obr. 41. Fotodokumentace předmětu H50 - přední strana 

 
Obr. 42. Fotodokumentace předmětu H50 - zadní strana 
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3.3.2. Popis předmětu H50  

 

Objekt H50 je nejrozsáhleji pokryt červeno-hnědými produkty a v jeho pravém okraji je 

umístěn železný hřebík. Rozměry předmětu jsou 18,1 cm na šířku a 17,1 cm na výšku. 

Hmotnost desky je 176,3 g.  Výroba předmětu H50 se datuje do druhé poloviny 18. století. 

(Datace zjištěna z vyrytého letopočtu na přední straně desky). Jako jediná z desek je 

narušena otvorem s průměrem necelého centimetru, který se vytvořil v horní levé oblasti 

zřejmě vlivem koroze. V horším stavu je přední strana předmětu, zejména pak jeho pravá 

polovina, která je pokryta silnou vrstvou z povrchu vystupujících produktů koroze. Na levé 

polovině je do jisté míry čitelné vyryté písmo, které se po směru rytí ztrácí v prostupující 

korozi a stává se nečitelným. Středem desky vede vertikální pruh tmavě červené barvy přes 

zbylé korozní produkty barvy podstatně světlejší. Oranžově-hnědé zbarvení je zřejmě 

způsobeno železem pocházejícím z železných hřebíků, možná je ale i kontaminace 

zeminou. Deska samotná je stříbrně šedé barvy. Zadní strana destičky je vyjma okrajových 

oranžových oblastí modrošedá s bílými pruhy procházejícími vertikálně po povrchu. Stejně 

i okraje mají vizuálně obdobnou strukturu jako ostatní předměty.  
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3.3.3. Rentgenová fluorescenční analýza předmětu H50 

Na následujících fotografiích jsou zeleně označena místa analýz pomocí XRF. 

 

Obr. 64. Předmět H50 z přední strany s vyznačenými místy měření XRF spektrometrem 

 

 

Obr. 65. Předmět H50 ze zadní strany s vyznačenými místy měření XRF spektrometrem 
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Následující tabulky jsou souborem dat získaných z XRF analýzy: 

 

Tab. 19. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 1.: 

H50   

 

  
 

1. měření  Levý horní roh 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 74,16 0,09 

Pb 25,03 0,09 

Cu 0,73 0,02 

Mn 0,08 0,02 

 

 

Tab. 20. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 2.: 

H50   

 

  
 

        

2. měření  Střed  

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 79,67 0,08 

Pb 19,37 0,08 

Cu 0,96 0,02 

 

 

Tab. 21. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 3.: 

H50   

 

  
 

        

3. měření  Pravý dolní roh 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 59,58 0,11 

Pb 40,09 0,11 

Cu 0,33 0,01 
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Tab. 22. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 4.: 

 

H50   

    4. měření  Červené kor. produkty 

    Prvky                (%)  Odchylka    (%) 

 

  
 

Sn 83,44 0,09 

Pb 15,2 0,07 

Cu 0,85 0,02 

Fe 0,21 0,06 

Si 0,15 0,06 

Bi 0,14 0,01 

 

 

Tab. 23. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 5.: 

 

H50 

   

 

  
 

        

5. měření  Levý horní roh 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 78,73 0,09 

Pb 24,45 0,09 

Cu 1,76 0,03 

 

 

Tab. 24. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 6.: 

 

H50   

 

  
 

        

6. měření  Střed 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 73,78 0,09 

Pb 24,45 0,09 

Cu 1,76 0,03 
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Tab. 25. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 7.: 

H50   

 

  
 

        

7. měření  Pravý dolní roh 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 76,65 0,08 

Pb 21,2 0,08 

Cu 2,15 0,03 

 

Tab. 26. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 8.: 

H50   

 

  
 

8. měření  Povrchová koroze 

Prvky                

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 79,55 0,08 

Pb 19,61 0,08 

Cu 0,81 0,02 

Bi 0,13 0,02 

 

 Hlavní složky kovové slitiny jsou jako u předchozích předmětů cín a olovo 

s průměrným 75,69 % ± 0,09 % cínu a 23,71 % ± 0,09 % olova. Největší zastoupení cínu 

je 83,44 % ± 0,04 % ve vzorku 4.  Vzorkovací místa 1., 2., 5., 6., 7., jejichž povrch tvoří 

světle šedé produkty koroze, obsahují obdobné množství cínu (vždy kolem 75 %).

 Nejmenší obsah cínu (59,58 % ± 0,11 %) a zároveň největší obsah olova (40,09 % 

± 0,11 %) obsahuje vzorek 3. Na povrchu předmětu XRF spektrometr identifikoval ve 

všech vzorcích opět měď, tentokrát však její zastoupení na některých měřených místech 

překračuje 2 %. Ve vzorcích 4 a 8 se objevilo stopové množství bismutu a v případě 

prvního vzorku se objevuje nepatrné množství manganu. 

 Ve čtvrtém vzorku se objevuje 0,15 % křemíku a 0,21 % železa. Vzhledem k tomu, 

že vzorkovací místo 4 se nachází v těsné blízkosti zkorodovaného železného hřebíku, není 

přítomnost železa překvapivá. Stejně tak křemík byl na povrch opětovně zanesen 

z okolního prostředí.  
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3.3.4. Rentgenová difrakční analýza předmětu H50 

 

Z povrchu předmětu H50 se naměřila spektra a, b, c, d v oblastech, které jsou 

vyznačené na následující fotografii (plocha za zelenou linií). Měření a, b jsou prováděna 

z levého okraje předmětu a měření c, d, jsou z okraje pravého.  

Spektrum prášku H50 je uvedeno samostatně.  

 

 

Obr. 66. Předmět H50 s naznačenými plochami pro XRD analýzu 

 

 

 

 

Obr. 69. XRD spektrum vzorku c 
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Tab. 46. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku a 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 26 % 

Sn cín (tetragonální) 44 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 8 % 

Sn6O4(OH)4 Oxid hydroxid cínu (hydroromarchit)  22 % 

 

Tab. 47. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku b 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 24 % 

Sn cín (tetragonální) 41 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 30 % 

Cu6Sn5 sloučenina cínu a mědi (monoklinická) 5 % 

 

Tab. 48. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku c 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 38 % 

Sn cín (tetragonální) 52 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 5 % 

Pb olovo (kubické) 6 % 

 

Tab. 48. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku d 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 78 % 

Sn cín (tetragonální) 5 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 14 % 

Pb olovo (kubické) 3 % 

 

 

 

Obr. 71. XRD spektrum vzorku H50 prášek 
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 Spektrum práškového vzorku H50 prášek obsahuje cín (tetragonální) – 41 %, 

uhličitan olovnatý (cerusit) – 16 %, oxid cíničitý (kassiterit) – 20 %, oxid cínatý 

(romarchit) – 5 % a sloučeninu Cu6Sn5 (monoklinickou) – 18 %. Všechna spektra měřená 

na povrchu předmětu obsahují opět oxid cíničitý (kassiterit), čistý cín (tetragonální)  

a uhličitan olovnatý (cerusit). Čisté olovo bylo naměřeno pouze ve spektrech c a d. Pouze 

spektrum b identifikovalo sloučeninu Cu6Sn5 (monoklinickou).    

 Zajímavou sloučeninou, kterou detekovala XRD analýza v spektru vzorku a, je 

minerál hydroromarchit (tetragonální, s mřížkovými parametry P-421c), který je oxidem-

hydroxidem cínu se sumárním vzorcem Sn3O2(OH)2 a je hydratovanou formou romarchitu. 

Minerál hydroromarchit vytváří usazeniny na předmětech z cínu a je sloučeninou 

vznikající v jedinečném chladném sladkovodním prostředí. Lokality jeho výskytu se 

nachází v Kanadě (jezero Ontario, řeka Winnipeg a vodopády Boundary).  

3.3.5. Rentgenové snímkování předmětu H50 

 

 

Obr. 72. Rentgenový snímek předmětu H50 

 

 Z rentgenového snímku předmětu H50 (obr. 72) lze opět rozpoznat ryté nápisy do 

jádra kovové slitiny, které jsou vizuálně špatně čitelné. Největší defekty jsou znatelné 

v horní oblasti předmětu a zejména na pravé straně, kde jsou patrné tři. V této oblasti může 

opět hrozit odlomení částí destičky. Menší černé body v předmětu, ukazují na výskyt 

menších děr, které zřejmě vznikly působením bodové a důlkové koroze. Stejně jako  

u předmětů H32 a 0.01 v těchto místech hrozí riziko rozlomení destičky na několik částí. 
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3.4. Předmět H102 

3.4.1. Fotodokumentace předmětu H102 

 
 
Obr. 73. Fotodokumentace předmětu H102 - přední strana 

 
Obr. 74. Fotodokumentace předmětu H102 - zadní strana 
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3.4.2. Popis předmětu H102   

 

Předmět H102 je rozměrově největší deska a výrazněji světlejší šedé barvy než 

všechny ostatní, také povrch má matnou a jemnozrnnou strukturu. Rozměry předmětu jsou 

19,5 cm na šířku a 27,0 cm na výšku. Hmotnost předmětu je 583,1 g. Výroba destičky se 

datuje do druhé poloviny 18. století. (Datace je určena podle letopočtu na přední straně 

desky).           

 Nápisy na přední straně mají nejslabší hloubku vrypu a jsou velmi špatně čitelné. 

Nad i pod úrovní nápisu se nachází symbol souměrného německého kříže. V horních 

rozích a v pravém dolním rohu jsou do desky zakomponovány zkorodované železné 

hřebíky s charakteristickým hnědo-oranžovým zbarvením. Podél levého okraje je patrný 

asi 5 cm široký pruh bílých hrudkovitých kuliček koroze, které mají tendenci se odlupovat. 

Zadní část předmětu je od středu směrem k pravému okraji prostoupena důlkovou korozí 

světle šedých až bílých tónů. Stav okrajů je obdobný všem předešlým deskám, tedy je 

popraskaný a drolivý.  
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3.4.3.  Rentgenová fluorescenční analýza předmětu H102  

 

Na následujících fotografiích jsou zeleně označena místa analýz pomocí XRF. 

 

 

Obr. 76. Předmět H50 z přední strany (vlevo) a ze zadní strany (vpravo) s vyznačenými místy měření XRF 

spektrometrem  

 

Následující tabulky jsou souborem získaných dat z XRF analýzy pro předmět 

H102.  

 

Tab. 27. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 1.: 

 

  
 

1. měření  Levý horní kraj  

  Prvky            (%)  Odchylka    (%) 

Sn 58,03 0,12 

Pb 41,57 0,11 

Cu 0,23 0,01 

Si 0,18 0,07 
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Tab. 28. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 2.: 

H102   

 

  
 

        

2. měření  Střed 

Prvky              

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 60,04 0,11 

Pb 39,63 0,11 

Cu 0,33 0,01 

 

 

Tab. 29. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 3.: 

H102   

 

  
 

        

3. měření  Dolní pravý roh 

Prvky             

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 57,8 0,11 

Pb 41,9 0,11 

Cu 0,31 0,01 

 

 

Tab. 30. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 4.:  

H102   

 

  
 

        

4. měření  Bílá korozivní vrstva 

Prvky             

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 48,85 0,12 

Pb 50,97 0,12 

Cu 0,179 0,01 
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Tab. 31. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 5.: 

 

 

  
 

5. měření  Tmavá skvrna -střed 

  Prvky            (%)  Odchylka    (%) 

Sn 69,53 0,11 

Pb 29,54 0,11 

Cu 0,65 0,02 

Bi 0,28 0,02 

 

Tab. 32. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 6.: 

 

 

  
 

6. měření  Levý horní roh 

  Prvky            (%)  Odchylka    (%) 

Sn 75,13 0,11 

Pb 23,46 0,08 

Fe 0,63 0,09 

Cu 0,32 0,01 

 

Tab. 33. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 7.: 

 

 

  
 

7. měření  Střed 

  Prvky            (%)  Odchylka    (%) 

Sn 57,78 0,12 

Pb 41,76 0,12 

Cu 0,28 0,01 

Bi 0,19 0,03 

 

Tab. 34. Tabulka hodnot XRF analýzy, vzorek 8.: 

 

H102   

 

  
 

        

8. měření  Dolní pravý roh 

Prvky             

(%)  Odchylka    (%) 

Sn 41,73 0,12 

Pb 57,14 0,11 

Fe 0,13 0,01 
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 Hlavními složkami kovové slitiny předmětu měření XRF jsou cín a olovo, jak tomu 

je i u předmětů H32, 0.01 a H50. Průměrná hodnota prvkového složení kovové slitiny, je 

však 58,59 % ± 0,12 % cínu a 40,75 % ± 0,11 % olova, což je výrazně jiný (vyrovnanější) 

poměr obou složek než u ostatních tří destiček. V případě této destičky, ale pouze ve 

vzorcích 4 a 8, dokonce ve slitině převládá olovo nad cínem. U vzorku 4 je poměr 50,97 % 

± 0,12 % olova a 47,85 % ±0,12 % cínu, u vzorku 8 je to pak 57 % ± 0,12 % olova  

a 41,73 % ±0,11 % cínu. Toto vyšší zastoupení olova ve slitině předmětu H102 je zřejmě 

důvodem především barevné odlišnosti materiálu, který má výrazně světlejší modro-šedou 

barvu než zbylé destičky, jak bylo zmíněno u popisu předmětu.  

 Ve všech vzorcích, vyjma vzorku 8, je opět detekováno pod 1 % mědi, v 5 a 7 

vzorku se objevuje stopové množství bismutu. V 6. a 8. měření spektrometr identifikoval 

železo, které bylo na povrch předmětu zřejmě zaneseno jako v předchozích případech ze 

zkorodovaných železných hřebíků.  

 

3.4.4. Rentgenová difrakční analýza předmětu H102 

 

Z povrchu předmětu byla naměřena spektra a, b, c v oblastech, které jsou 

vyznačené na následující fotografii (plocha za zelenou linií). Měření b, c jsou prováděna 

z levé části předmětu a měření a je z pravého vrchního okraje.  

Spektrum prášku H102 je uvedeno samostatně.     

  

 

Obr. 78. Předmět H102 s naznačenými plochami pro XRD analýzu 
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Obr. 81. XRD spektrum vzorku c 

 

 

Tab. 50. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku a 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 29 % 

Sn cín (tetragonální) 29 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 16 % 

SnO Oxid cínatý (tertagonální) 8 % 

Ca(HPO4).2H2O Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (Brushit)  19 % 

 

 

Tab. 51. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku b 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 18 % 

Sn cín (tetragonální) 2 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 5 % 

SnO Oxid cínatý (tertagonální) 19 % 

Ca(HPO4).2H2O dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (Brushit)  8 % 

Ca(CO3) uhličitan vápenatý (aragonit) 12 % 

SiO2 oxid křemičitý  19 % 

 

 

Tab. 52. Krystalické fáze v XRD spektrum vzorku c 

PbCO3 uhličitan olovnatý (cerussit) 79 % 

Sn cín (tetragonální) 3 % 

SnO2 oxid cíničitý (kassiterit) 4 % 

Ca(HPO4).2H2O dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (Brushit)  14 % 
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Obr. 82. XRD spektrum vzorku H102 prášek 

 

 Práškový difraktogram vzorku H102 prášek prokázal podobné fázové složení 

povrchu jako u předchozích předmětů, je tedy zastoupen cín (tetragonální) – 2 %, uhličitan 

olovnatý (cerusit) – 4 %, oxid cíničitý (kassiterit) – 2%, oxid cínatý (romarchit)  

–  1 %,  sloučenina Cu6Sn5 (monoklinickou) – 3 % a oxid křemičitý (hexagonální) – 61 %. 

Kromě uvedených sloučenin však byla prokázána také přítomnost dihydrátu 

hydrogenfosforečnanu vápenatého (brushit) – 23 %  a muskovitu – 6 %.  

 Brushit je fosforečnanový minerál, který je bezbarvý až světle žlutý, tvoří 

monoklinické krystaly ze zemní práškové masy a kostí, v tomto případě zřejmě lidských 

ostatků z rakví. Muskovit je světlý druh slídy, která má perleťový lesk a usazuje se na 

povrchu, kde tvoří jemné povlaky. Po chemické stránce se jedná o hlinitokřemičitan 

draselný, většinou bílo-šedé barvy, který může být obsažen v půdě (především ve směsi 

s pískovcovými jíly). Lze předpokládat, že drobné muskovitové usazeniny (spolu s oxidem 

křemičitým) se přenesly na povrch předmětu z prostředí sklepní krypty.   

Všechna spektra a, b, c obsahovala stejné fáze ve všech vzorcích a – c. Ani jedno 

spektrum neobsahovalo čisté olovo. 

 Spektrum b odhalilo navíc přítomnost orthorombického uhličitanu vápenatého 

(aragonit), což je bílý až modravý minerál, který vzniká při pomalém prosakování  

a vzlínání vody přes vápenaté usazeniny při rovnovážném úniku CO2. Je přítomen 

v sedimentech jako složka krápníků. V kryptě kostela sv. Mikuláše byly vhodné podmínky 

pro vznik aragonitu, který se mohl sekundárně dostat i na povrch předmětu H102.  
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3.4.5. Radiografie předmětu H102 

 

 

Obr. 83. Rentgenový snímek předmětu H102 

 

 Z fotografie rentgenového snímku předmětu H102 téměř nelze rozpoznat ryté 

nápisy do jádra kovové slitiny, které nejsou ani vizuálně čitelné. Největší defekty 

prostupují celou levou polovinou předmětu. Celé pásmo je plné středně velkých černých 

ploch, které značí místa, kde kovové jádro již není zachováno a zcela se přeměnilo na 

produkty koroze. Jednotlivé plochy však nejsou spojeny do souvislých linií, takže riziko 

odlomení některých částí destičky je v tomto případě menší. Menší černé body pak ukazují 

na místa poškozená bodovou a důlkovou korozí.   
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3.4.6. Skenovací elektronová mikroskopie předmětu H102 

 

 Z předmětu H102 byl po schválení zadavatele odebrán vzorek pro SEM analýzu. 

Odebraný vzorek neobsahoval ryté nápisy a jeho rozměry byly 1x1 cm. Místo odběru bylo 

vybráno z důvodu přítomnosti výrazné praskliny, která prakticky oddělovala tuto část od 

zbytku destičky, přičemž místo vzorku nebylo výrazněji narušeno důlkovou nebo bodovou 

korozí. Odebraný vzorek byl nejprve za pomoci silonového kartáčku a vody omyt od 

půdních nečistot a následně byl zalit do pryskyřice. Po zaschnutí pryskyřice byl na vzorku 

zhotoven metalografický výbrus.  

 

 

Obr. 84. Předmět H102 s naznačeným místem odběru vzorku pro SEM analýzu 

 

 

Obr. 85. Detail horního rohu předmětu H102, který se odlomil pro SEM analýzu  
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 Vzorek 1 byl nejprve rozlomen na dvě části a poté byl zalit do pryskyřicové tablety. 

Tableta obsahuje dva příčné řezy odebraného z téhož vzorku. Na vzorek 1 byla nanesena 

20nm vrstva uhlíku.  

 Na následujících fotografiích jsou snímky vzorků 1 A (levý příčný řez) a 1 B (pravý 

příčný řez) v režimu zpětně odražených (BSE - pravý snímek) a sekundárních elektronů 

(SE - levý snímek).  

 

 

 

Obr. 87.  Fotografie vzorku 1 při zvětšení 10x, vzorek 1A (vlevo) a vzorek 1B (vpravo)  

 

 
 

Obr. 88. Fotografie vzorku 1B při zvětšení 100x 
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Zelená barva – železo, světle modrá barva – kyslík, fialová – olovo, žlutá – křemík, tmavě 

modrá – cín 

 

Obr. 89. Fotografie vzorku 1A  při zvětšení 100x a prvkové složení oblasti (viz v textu) 

 

Na obrázcích 87– 89 vidíme příčný řez kovovou slitinou. Středem vzorků prochází 

zachovalé kovové jádro slitiny o tloušťce přibližně 0,9 mm (odečteno z měřítka na 

fotografii) Směrem od kovového jádra se z obou stran nachází světlá, přibližně 0,4 mm 

(zleva) 0,8 mm (zprava) silná, vrstva přeměněného kovu, na kterou přiléhá svrchní korozní 

vrstva, u které je již patrné její odlupování a odpadávání. 
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 Železo se nachází pouze na povrchu a to společně s kyslíkem, z čehož lze usuzovat 

na přítomnost oxidů a hydroxidů železa, které jsou korozními produkty železných hřebíků. 

Zatímco cín je rovnoměrně rozprostřen po celém příčném řezu, distribuce olova v řezu je 

již značně nepravidelná. Větší zastoupení olova je ve střední vnitřní korozní vrstvě, kde se 

však bude pravděpodobně vyskytovat v podobě produktů koroze (např. uhličitan olovnatý). 

Křemík se vyskytuje především na kovovém jádru a pochází z brusné pasty.  

Z každé oblasti vzorku 1A  (vnější - oblast koroze – A, kovové jádro - B  

a vnitřní - pásmo koroze – C, D) byl pomocí SEM také provedeno detailní snímkování a 

prvkový průzkum (Obr. 90-96).  

 

 
 

Obr. 90. Fotografie vzorku 1A oblast A při zvětšení 500x 

 

 
Obr. 91. Fotografie vzorku 1A oblast A při zvětšení 1000x 
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Zelená barva – železo, světle modrá barva – kyslík, fialová – olovo, tmavě modrá – cín  

 

Obr. 91. Fotografie vzorku 1A oblast A při zvětšení 3000x 

 

 Na rozhraní vnitřní a vnější korozní vrstvy pozorujeme velké zastoupení železa  

a kyslíku (oxidy a hydroxidy železa), které se sem zřejmě dostaly zatečením do prasklin 

způsobných odpadáváním svrchní korozní vrstvy. Cín je rovnoměrné rozprostřen po celé 

ploše oblasti A s výjimkou míst, kde se vyskytuje železo. Distribuce olova je spíše 

nerovnoměrná, jeho výskyt pozorujeme v menších shlucích. 
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 Následující snímek (obr. 92) zobrazuje oblast B – kovové jádro - vzorku 1A při 

zvětšení 5000x. 

 

 

 

Červená barva – uhlík, světle modrá barva – kyslík, fialová – olovo, žlutá – křemík, tmavě 

modrá – cín  

 

Obr. 92.   Fotografie vzorku 1A oblast B (BSE-vlevo) při zvětšení 5000x (oblast kovového jádra) 
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Prvková analýza složení kovového jádra potvrzuje dominantní zastoupení cínu  

a olova, které jsou rovnoměrně rozloženy po celé zobrazované oblasti. Obsah cínu je 

přibližně pětkrát vyšší než obsah olova (viz tab. 34, str. 104). Detekovaný uhlík pochází 

z nanesené vodivé vrstvy, stejně tak křemík je pozůstatkem brusné pasty, která ulpěla na 

vzorku.  

 

 

Následující snímek (Obr. 94) znázorňuje oblast C – vnitřní korozní vrstvu - vzorku 1A při 

zvětšení 5000x. 

 

 

 

Zelená barva – měď, světle modrá barva – kyslík, fialová – olovo, tmavě modrá – cín 

 

Obr. 94. Fotografie vzorku 1A oblast C (BSE-vlevo) při zvětšení 5000x 
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Na následujícím snímku (Obr. 96) je znázorněna oblast D – další oblast vnitřní 

korozní vrstvy - vzorku 1A při zvětšení 5000x. 

 

 

 

 

Zelená barva – měď, světle modrá barva – kyslík, fialová – olovo, tmavě modrá – cín 

 

Obr. 96.  Fotografie vzorku 1A oblast D (BSE-vlevo) při zvětšení 5000x  

 

Oblasti C a D vzorku 1A reprezentují vnitřní korozní vrstvu a obsahují kromě cínu, 

olova a kyslíku také stopy mědi. Přítomnost mědi ve vnitřní korozní vrstvě můžeme 

považovat za důkaz, že měď byla do slitiny opravdu přidána při výrobě a vytváří spolu 

s cínem společnou fázi. Přítomnost mědi je v souladu s XRF analýzou, kde se měď také 

vyskytovala.  

 Tabulka 34 shrnuje údaje získané z měření jednotlivých oblastí vzorku 1A.  
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Tab. 34. Prvkové složení jednotlivých oblastí vzorku 1A 

 

Tabulka prvkového složení vzorku 1A v hmot. % 
 

 
O Fe Cu Si Sn Pb 

A – vnější kor. vrstva 36,88 52,25 
 

0,62 5,83 3,39 

B – kovové jádro 20,84 
  

13,79 53,32 11,2 

C- vnitřní kor. vrstva 12,46 
 

1,86 0,37 59,35 26,82 

D- vnitřní kor. vrstva 26,39 
 

0,64 0,73 59,25 13,3 

 

Z tabulky 34 vyplývá, že v případě měření  oblasti A (vnější koroze z hřebíku) skenovaná 

plocha obahuje velké množství železa a kyslíku, což poukazuje na možnost výskytu oxidů  

a hydroxidů železa. 
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  4. Vyhodnocení materiálového průzkumu  

 

 Výsledky XRF, XRD i SEM analýzy poskytly dostatek informací k určení 

prvkového a látkového složení základního materiálu, zhodnocení stavu a korozního 

poškození všech čtyř předmětů. 

 Základní prvkové složení slitiny bylo stanoveno pomocí XRF analýzy vybraných 

míst na povrchu předmětů. Bylo zjištěno, že základním materiálem všech čtyř destiček je 

slitina cínu a olova, přičem její průměrné složení je: 82,46 % ± 0,04 % Sn a 16,48% ±0,07 

% Pb pro předmět H32, 83,87 % ± 0,07 % Sn a 13,48% ±0,06 % Pb pro předmět 0.01, 

75,69 % ± 0,09 % Sn a 23,71% ± 0,09 % Pb pro předmět H50 a 58,59 % ± 0,12 % Sn  

a 40,75% ±0,11 % Pb pro předmět H102.  

Vyjma předmětu H102 tedy v materiálu všech destiček výrazně převažuje cínová 

složka. U všech předmětů spektrometr rovněž detekoval malý obsah mědi (obvykle kolem 

1 %), jejíž přítomnost v materiálu destiček byla potvrzena i při SEM analýze výbrusu 

vzorku odebraného  z předmětu H102. Pomocí XRD analýzy byla na povrchu všech 

předmětů identifikována sloučenina o stechiometrickém složení Cu6Sn5.  

 XRD spektra práškových vzorků odebraných z předmětů prokázala ve všech 

případech přítomnost fází čistého cínu (tetragonálního), uhličitanu olovnatého (cerusit), 

oxidu cíničitého (kassiterit) a sloučeniny Cu6Sn5 (monoklinickou) a čisté olovo. Čisté 

olovo však nebylo, na rozdíl od kovového cínu, detekováno vždy a často pouze ve velmi 

malém množství. Uhličitan olovnatý a oxid cíničitý jsou korozními produkty, které vytváří 

na povrchu desek ochrannou pasivační vrstvu, která zabraňuje další korozi a není tedy 

nutné ji odstraňovat. U všech předmětů byl na povrchu identifikován oxid cínatý 

(romarchit), v případě předmětu H102 i jeho  hydratovaná forma, tzv. hydroromarchit 

(vzácný minerál, vyskytující se v jedinečném prostředí v Severní Americe).  

SEM analýza výbrusu vzorku odebraného z předmětu H102 ukázala, že kolem 

tenkého kovového jádra (cca 0,9 mm) se nachází silné korozní vrstvy, které mají  tloušťku 

přibližně 0,4 mm na levé straně jádra a 0,8 mm na pravé straně jádra. Prvková SEM 

analýza v místě kovového jádra potvrdila stejné prvkové složení slitiny (Pb + Sn) jako 

XRF analýza. Provedené analýzy také ukazují, že povrch předmětů je znečištěn korozními 

produkty železa, které pochází ze zkorodovaných hřebíků nebo jejich zbytků, kterými byly 
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destičky připevněny k rakvím. Tyto korozní produkty často pronikají i do 

hlubších korozních vrstev. 

Radiografie kovových desek poskytla informace o aktuálním stavu vnitřní struktury 

předmětů, přičemž ve všech případech bylo zjištěno výrazné narušení kovového jádra  

a přítomnost vnitřních prasklin.Ve většině případů hrozí rozlomení předmětů nebo 

odlomení některých částí a při manipulaci s předměty je tedy nutná velká opatrnost.  

Celkově tedy můžeme konstatovat, že předměty jsou silně poznamenány korozním 

poškozením, které se společně s nevhodnými podmínkami, kterým byly předměty na 

rakvích vystaveny, podepsalo nejen na poškození povrchu destiček, ale i na porušení jejich 

vnitřní struktury. Nicméně žádnou použitou metodou nebyla ve struktuře předmětů 

potvrzena přítomnost stimulantů aktivní koroze (organické kyseliny, aldehydy apod.).  
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5. Návrh konzervátorsko-restaurátorského zásahu  

 

 Protože v případě všech čtyř předmětů (H32, 0.01, H50, H102) jde o silně 

zkorodovanou kovovou slitinu olova a cínu se špatně zachovaným   kovovým jádrem, 

doporučujeme následující konzervátorsko-restaurátorský zásah:  

1.  Mechanické očištění vodou 

 

 Doporučujeme, aby předměty byly jemně očištěny v odmašťovací lázni od hrubých 

nečistot jemným silonovým kartáčkem a následně omyty destilovanou vodou a vysušeny 

za atmosférického tlaku. Tento proces se může opakovat i několikrát v závislosti na 

množství nečistot na povrchu předmětu. Je však třeba při čistění korozních produktů dbát 

zvýšené opartnosti, neboť mají tendenci odpadávat z povrchu a mohlo by dojít k dalšímu 

poškození předmětu.          

 Pro odstranění odolných nečistot (např. zbytky hlíny, korozní produkty železa 

apod.) lze použít i vhodné zředěné roztoky nebo nástroje, je ale nutné postupovat velmi 

opatrně a s ohledem na složení a stav materiálu. 

2. Fixace stabilizovaných korozních vrstev ochraným nátěrem 

 

V současném stavu deskám nehrozí aktivní koroze olova, tudíž je možné je 

ponechat s ochrannou pasivační korozní vrstvou, která předměty ochraňuje před další 

korozí a její odstranění by způsobilo opětovné obnažení povrchu kovové slitiny, který by 

znovu na vzduchu podléhal korozi.  

  Možnost elektrochemickém čistění (redukce) nedoporučujeme, neboť na základě 

radiografie bylo prokázáno, že všechny předměty mají nebezpečně narušené kovové jádro 

 s mnoha prasklinami. Při elektrochemickém čistění, může při přeměně korozních 

předmětů dojít i k jejich odstranění z povrchu předmětu do takové míry, že vlivem 

celkového zeslabení materiálu dojde k odlomení některých částí nebo k rozpadu celého 

předmětu. V takovém případě by zeslabené kovové jádro již nemuselo být schopné držet 

předmět v celku. Ze stejného důvodu by zřejmě také došlo k odtranění rytých nápisů 

z přední strany desek. 

 K provedení závěrečné povrchové úpravy je možné použít nátěr Paraloidem B72 ve 

vhodném rozpouštědle (toluen), čímž se vytvoří fixační vrstva, která bude předměty 
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chránit před mechanickým poškozením a zabrání dalšímu odpadávání korozních produktů 

z povrchu desek. Takto zafixované předměty by již neměly podléhat další korozi, zejména 

pokud budou uloženy v ideálním prostředí a bude pravidělně kontrolován jejich stav.   

 

3. Uložení při vhodných podmínkách 

 

 Klimatické podmínky doporučené pro uložení kovových desek je nižší relativní 

vlhkost (30 %-40%) a teplota 18-21 °C. Důležité je, aby nedocházelo k prochlazení ( pod 

13,2 °C se může objevit na deskách cínový mor) a k náhlým výkyvům teplot a relativní 

vlhkosti. Předměty by měly být uloženy v uzavíratelné polypropylenové nebo 

polyetylenové folii ve skříních z vhodného materiálu (např. nerez, inertní polymery), 

Především se nedoporučuje kontakt předmětů s tvrdým dřevem, které může uvolňovat 

kyselinu octovou a předmět by mohl být napaden aktivní korozí. Doporučená kontrola 

stavu předmětu jsou každé dva roky.  
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6. Závěr  

  V této bakalářské práci jsem se zabývala studiem archeologických nálezů – čtyř 

kovových destiček z dřevěných rakví – nalezených v kryptě kostela sv. Mikuláše v Chebu. 

Předměty jsou majetkem Muzea Cheb, který je i zadavatelem jejich materiálového 

průzkumu.  

V literární části je stručně popsána historie kostela sv. Mikuláše i Muzea Cheb. 

Následující části jsou věnované informacím o chemii a historii využívání a zpracovávání 

cínu a olova, které jsou hlavními složkami materiálu destiček. Připojen je i popis 

mechanismů jejich koroze a degradace, je uveden přehled historických i současných 

přístupů ke konzervování a restaurování předmětů vyrobených z těchto kovů a jejich slitin. 

Literární část pak uzavírá přehled instrumentálních analytických metod, které se využívají 

pro materiálový a technologický průzkum kovových předmětů a které byly využity  

i v experimentální části této práce.  

S využitím vybraných instrumentálních analytických metod – rentgenové 

fluorescenční analýzy, rentgenové difrakční analýzy a skenovací elektronové mikroskopie 

– byl proveden materiálový průzkum povrchu i vnitřní struktury všech předmětů. Na 

základě získaných údajů byl s ohledem na aktuální stav předmětů vypracován návrh 

doporučeného konzervátorsko-restaurátorského zásahu, který byl předložen zadavateli. 

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá proces připomínkování a schvalování 

tohoto návrhu u zadavatele, nemohl být dosud na žádném předmětu vlastní 

konzervátorsko-restaurátorský zásah proveden. 
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