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Geometrická vitráž, kružba                         2 ks cca 200 x 200 cm   
okno č. 3 - kružba 

 
Obrázek 1: č.3 před restaurováním 

 
Obrázek 2: č.3 po restaurování 
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okno č. 4 - kružba 

 
Obrázek 3: č.4 před restaurováním 

 
Obrázek 4: č.4 po restaurování 
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Medailony v presbytáři                                               4 ks cca 80 x 40 cm   
 
okno č. 10 

 
Obrázek 5: č.10 před restaurováním po demontáži 

 
Obrázek 6: č.10 po restaurování v ateliéru 
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okno č. 11 

 
Obrázek 7: č.11 před restaurováním po demontáži 

 
Obrázek 8: č.11 po restaurování 
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okno č. 12 

 
Obrázek 9: č.12 před restaurováním po demontáži 

 
Obrázek 10: č.12 po restaurování 
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okno č. 13 

 
Obrázek 11: č.13 před restaurováním po demontáži 

 
Obrázek 12: č.13 po restaurování 
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Textová část 
 
Restaurování bylo provedeno v rozsahu návrhu na restaurování z 12.7.2016 a 
v souladu s vydaným rozhodnutím MUCE 60880/2016/OKCR/SF z 6.9.2016. 
 
Postup práce 

 

 Byla provedena fotodokumentace z lešení před demontáží vitráží. 
 Všechny pláty a jednotlivá skla byla vyjmuta z kovové konstrukce. 
 Pláty byly sneseny z lešení a připraveny do ateliéru. 
 Byly zhotoveny šablony tvarovaných plátů a skel z horních částí oken včetně 

zaměření. 
 Byla ošetřena a natřena kovová konstrukce. 

 Okna byla provizorně zakryta. 
 
Restaurování v ateliéru 

 Jednotlivé pláty byly rozebrány ze starého olověného profilu. 
 Všechna skla byla omyta a očištěna za použití neutrálních detergentů a látek 

nepoškozujících sklo ani sklomalbu.  
 Dle šablon byla nařezána nová skla z materiálu odpovídajícího originálu, tj. ze 

skla shodné technologie výroby, struktury a barevného odstínu. 
 Sklomalba byla retušována včetně výpalu.   
 Byly připraveny nové olověné profily - tavení, lití a tažení olova. 
 Pláty byly založeny do nového olověného profilu včetně oboustranného 

celoplošného pocínování profilů. 
 Pláty byly vyčištěny a odmaštěny po cínování. 

 
Osazení restaurovaných vitrají 

 Bylo demontováno provizorní zakrytí oken.  
 Do ošetřené kovové konstrukce byly osazeny jednotlivá skla a pláty. 
 Všechna skla a pláty byly zatmeleny sklenářským tmelem. 
 Po obvodu bylo ostění začištěno štukem.  

V Praze dne 14.11.2018 

 
Jiří Černohorský 

restaurátor 
povolení MK ČR č. 5865/96 
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Příloha :  fotodokumentace z průběhu restaurování 

 
Obrázek 13: detail oškození, prasklé sklo 

 
Obrázek 14: detail oškození, prasklé sklo 

 
Obrázek 15: detail oškození, prasklé sklo 

 
Obrázek 16: detail oškození, prasklé sklo 

 
Obrázek 17: detail oškození, prasklé sklo 

 
Obrázek 18: detail oškození, prasklé sklo 

 
Obrázek 19: detail oškození, prasklé sklo 

 
Obrázek 20: detail oškození, prasklé sklo 
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Obrázek 21: po demontáži v ateliéru, vitrážové pláty z okna č. 3 
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Obrázek 22: po demontáži v ateliéru, vitrážové pláty z okna č. 4 
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Obrázek 23: průběh rozebírání olověné sítě 

 
Obrázek 24: rozebrané pláty, skla jsou usazena na původních pozicích 
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Obrázek 25: zakládání skel do nového olověného profilu 

 
Obrázek 26: zkompletované vitrážové pláty po letování olověné osnovy 


