
ECEPTY A KONSTRUKCE

Jak se dělá umělý mramor debnich nástro]ú a nábylkl] PaVa Šmida
z Čislé-Černého DoU V KrkonošÍch'
By zlrotoven pod e orig ná u z prvnipo
oVny osnrnác1élro s1oelí' který pod€
ntelnetového zdro]e, z něhoŽ student
čerpaj' by vvrobený V Toskánsku (se_

velní ltále) a V současné době se na
cházÍV Ka]Íorn (USA) Rep kastolkLrje
ste]ně jako orginá Vylobena z olšového
dřeva s konečnou povrchovou úpÍavol]
Voskovánim' Pro Úpravu stooVé desky
a někteřýclr části podnože ]e Vylržita
teclrn ka mramo'ováni ,Chtě ]sem udě
al stolek, který by se od ostatníclr lši
a současně bylzV ádnute ný Ve slanove
ném čase V domněni, že stolová cleska
]e ze skutečného nrrairroru ]sem si Vy
bra] práVě tento exernp ář' Tím ]senr s
a e 1zV' naběhl neboť pozdě] ]sern zjisi
že deskaje z olšové spárovky povÍchoVě
upravené techn kou mramorování Získai
rrÍorr'race k jeiimu zVádnLr1i mě stáo
hodnéÚsli plotoŽe ne každý kdo] oVá_
dá, by ocho1en mě s ni seznánrt nc
rnéně dnes svého rozhodnLrtí ne]tLr]'
Myslín s ' že práVě dÍky tom! ]sem se
dosta mezi cekem iedenáct přijatýclr
lclrazečÚ na VyšŠí odbornou ško u res
1aLrlátorskou V Brné, kde bLrdu ocl Žáři
pokračovat V dašÍnr stud u'' poch t]b se
nám V prŮběhu prázdn]n PaVe Šmid
a následně nás 1aké seznámi] s postu
pem jaký'n zmÍněnou t€chn kL] aplikova

Křídování
obroušené podnoŽiideska byly po očiš_
1éni od prachu neiprve napenetrovány
klihovou VodoLr neboli Ioztokem koŽního
klihLr a Vody V pornérLr ]:]0' U stolové
desky te penetrace provedena z obou

K nejpracně]ším z šes]advacet expo_
nátú nedáVno skončené Výs1avy sto]ový
nábytek V rokokovém a barokním styu

V Hradci Klá]oVé, o kteÍé jsme nÍormo_
Va V TL č 812009, patřil konzo oVý sto
ek e1ošnihÓ absoVenta míslníSUs hLr_

Konzo]ový stalek ýe íiú]ni pol1obě na výstavě v ll4uzeu ýýchodnich Čech v Hndci

lnitace nnmorLt na desce stolku

snontavaná podnož v prúběhu kiidaváni
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siran (slejně jako následný křÍdov'i pod_
klad)' aby nedošlo k jejímu prohnutí'
Takto připíavený povlch je dále opaiřen
jiŽ zmíněnýn klihokřído\^7m podkladem
V tloušfce asi 2 mm' Je Vytvořený nane_
sením několika vrsiev křídy rozmíchané
V klihové Vodě' PoměÍ mezi množstvím
křídy a klihové Vody nenÍ podle Pavla
Šmída přesně stanoven aV záVisloslina
druhu křídy je iřeba ho zvoli1lak, aby jed
nollivé Vlstvy dobře kryly, ale při naná_
šení se neirhaly' Pro spodní dva nátěry
je pouŽila hÍubá hoÍska křída a pro
osiatní bílá boloňská kiída' Při nanášení
sevrstvyaplikují kolmo nasebe' přičemž
předcházející nesmí být úplně suchá,
aby se podklad dŮkladně spojil v celé
tloušťce' Po nanesenÍ poslední Vrstvy
křídy plobíhalo Více než biden lrvaiící
schnutí a VylvÍdnutí' Hotový podklad byl
polé Íučně srovnán aq/broušen pomocí
cidliny a smiíkového papíÍu v různých
anitostech od 80 až po 300.

MaIování
Vybíoušený klihokřídov,ý podklad se pak
kvůli nuhému vyrovnání povrchového
napětí znovu napenetroval klihovou Vo
dou (eště vice zředěnou neŽ V počá_
teční fázi) a následovalo barvení' Íe'
spektive \'./tvoření Vlastní siruktury mra_
moru' K tomuto účelu byl jako základ
pouŽit čeívený pÍáškový Bolus (krycí
pigmenl obsahující křemičilany hliníku
a Železa) rozpušlěný Ve fermeži' Do 10_

hoto základu se V píůběhu nanášeni
(píováděného šiětcem a houbičkou) po_
stupně zapoušlěly (malým štět€čkem
nebo násadkovým perem) iempeíové
barw.úzných odslínů, které \'},lvořily na
desce Výsledný povÍcho\^ý reliéí.Tempe_
Íovými baÍvami a s pouŽtím Íedisového
perajsou Vytvořeny také lenké linky imi'
1ujÍcÍ pÍaskliny. celou malbu bylo nutné
pÍovést bez přerušení V jednom sledu
a poté ji nechat asi ýden vysychat'

Voskování
Pro konečnou povÍchovou úpravu stolku
byl VybÍán speciální majířský Vosko!.i
lak Keíolix v paslě, určený na olejo_
malbu a temperu, Kerý malbu konzeF
vuje a chíání malnou měkkou vrstvou.
Při aplikaci na malbu se roztííá dlaní,
čimŽ se V,iÍazně eliminuje riziko jejího
poškozenÍ. Po nanesení je lřeba Vosk
\ryleštii a nechat V]azrát, což mŮže Ívat
i několik měsíců' V případě konzolového
slolku byly jeho jednollivé části opako_
Vaně přelešÍovány Ílanelem a u podnoží
autoí pouŽil také lerpent]in'
Redakce děkuie za představení techniky
nranoÍouání Pavlu šnídovi z ČÍsté -
černého Dolu' te!' 775 24a 2o2
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Malování sto]ové desky Bo|Usem v kombinací s temperani podle předlohy stažené

voskování desky Kerotixen
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