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Na letní praxi v roce 2016 pracovali studenti III. ročníku v interiéru kaple sv. Jana 
Nepomuckého ve Slavonicích. Kaple zv.„Na potoku“ je drobná pozdně barokní stavba 
s půlkruhovým závěrem. Byla postavena koncem 18. století nad starší barokní sochou 
svatého Jana Nepomuckého. Interiér kaple je zdoben iluzivní výmalbou. Malby byly 
provedeny secco technikou - vápennými barvami na omítku ze silně dolomitického 
vápna. Prostor kaple je rozdělen iluzivními sloupy s výrazným mramorováním do čtyř 
polí. V každém z polí je umístěn jeden medailon s výjevy ze života sv. Jana Nepo-
muckého. Sloupy nesou mohutnou iluzivní římsu, která je také zdobena mramorová-
ním. Na klenbě je zobrazeno nebe s hlavičkami andílků a svatozáří. Pozdně barokní 
malba v interiéru byla cca v druhé polovině 19. století přemalována jednoduchou okro-
vo - modrou šablonovou mabou.

Největším problémem kaple je vysoká vlhkost a salinita, což souvisí s navyšová-
ním terénu okolo kaple. Voda stékala po terénu ke kapli a zanášela do zdiva i podlahy 
vodorozpustné soli. K největší ztrátě originálních vrstev došlo na hranici odsychání 
vzlínající vlhkosti. Dva medailony na východní stěně se z větší části dochovaly. Na 
rozdíl od medailonů na západní stěně, které zcela chybí. Na soklových partiích do-
šlo vlivem vlhkosti k přeměně druhotných vrstev, čímž se staly těžko odstranitelnými. 
Chemickotechnologickým průzkumem bylo zjištěno, že příčinou byla hořečnatá složka 
v dolomitickém vápně původní omítky. S vysokou vlhkostí kaple také souviselo biolo-
gické napadení.

Před začátkem samotného restaurování byla okolo kaple provedena drenáž. Vy-
soký obsah solí byl redukován formou odsolovacích zábalů uvnitř i vně kaple. Zábal 
se skládal z buničinové separace, na níž byla nanesena vrstva směsi z kaolinu, pís-
ku, buničiny a dezinfekce. Odsolovací zábaly se aplikovaly formou nástřiku ve třech 
cyklech. Biologické napadení ve spodních partiích bylo sanováno pomocí biocidní-
ho prostředku Fungispray a následně omyto vodou. Druhotné vrstvy bylo možné v 
horních částech odstranit snadno za pomoci vody a restaurátorského kladívka. Ve 
spodních částech, kde byly přemalby silně propojené s barokními vrstvami, byla pře-
malba částečně ponechána. Omítky byly doplněny tmely ze vzdušného vápna a písku. 
Rekonstrukce i retuše byly provedeny minerálními pigmenty a pojeny slabou disperzí 
Medium fur konsolidierung.

U chybějících medailonů na západní stěně bylo přistoupeno k rekonstrukci. Pod-
kladem pro rekonstrukce byly grafické předlohy a analogické výjevy z nedaleké kaple 
sv. Jana Nepomuckého ve Vlčetíně.
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Pohled do interiéru kaple sv. Jana Nepomuckého před restaurováním.



Zkoušky čištění přemaleb na klenbě kaple. Zkoužky byly provedeny: obyčejnou vodou, destilovanou vo-
dou, lihem, isopropyl-alkoholem a lakovým benzínem. Pro celkové čištění byla zvolena obyčejná voda, 
jako nejšetrnější látka.

Klenba před restaurováním.



Stav před restaurováním - výjev Mučení sv. 
Jana Nepomuckého. Na snímku patrné světle 
modré a okrové přemalby, bílá linie solného 
výkvětu a velká ztráta povrchových vrstev.

Mučení sv. Jana Nepomuckého v kapli ve 
Vlčetíně u Žirovnice. Tento výjev sloužil jako 
podklad pro vytvoření rekonstrukce téhož 
výjevu v kapli ve Slavonicích.

Návrh rekonstrukce. Návrh je vypracován na 
fólii ve velikosti 1 : 1. Přes perforovanou fólii  
(spolvero) byl návrh přenesen na stěnu.

Stav po sejmutí přemaleb a rekonstrukci výje-
vu Mučení sv. Jana Nepomuckého.



Klenba v průběhu snímání zpráškovatělých přemaleb a po restaurování - rekonstrukci.


