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Předmět restaurování 

• Schrattenbachova monstrance, zvaná „Zlaté slunce Moravy“  

• Brněnský mistr  Andreas Vogelhund/ Voglhundt 

• Vídeň kolem 1650?, Brno 1748-1750, Olomouc 1931 

• Monstrance - zlato, tepané, lité a cizelované,stříbro lité, 1413 
drahých kamenů, z toho 1395 diamantů a 18 smaragdů (dle 
posudku z roku 1991), email na stříbře a zlatě, broušené sklo, v. 
71,8 cm, průměr nohy 27,5 x 20,4 cm, š. koruny 35,5 cm, v. emailu 
7,9 cm,  hmotnost 3 598 g;  

• Značeno: na lunule „B. RUBRINGER“, puncem pro zlato 585/1000 
(hlava lišky otočená doleva) a monogramem „BR“  

• Provenience: Arcibiskupství olomoucké 

• Restaurováno: Břetislavem Rubringerem v roce 1931 

• ÚSMKP:  6873 

• Inv.č. II.3A-591 



  

  

• WOLFGANG 

HANIBAL 

KARDINÁL 

SCHRATTENBACH  

• 1711-1738 



Stav před restaurováním 

  



Stav před restaurováním - detaily 

 

Levá strana nohy 
  



 
 Stav před restaurováním - detaily 

 

 Poškozený smalt na snítce  
  



 Stav před restaurováním - detaily 

 

Signatura Rubringera z roku 1931 



Stav před restaurováním - detaily  

 

Domnělá dedikační destička byla bez nápisu  



 Stav před restaurováním - detaily 

 

Nejcennější smaragd monstrance   



 Stav před restaurováním - detaily 

Zadní strana nohy ze smaltem 



Stav před restaurováním - detaily  

Nažloutlý diamant z prvního plánu 



 Stav před restaurováním - detaily 

Centrální schránka je zdobena diamantovou dlažbou 



 Stav před restaurováním - detaily 

Erbovní znak kardinála Schrattenbacha ve smaltu 



  Stav před restaurováním - detaily 

Pravá strana nohy s chybějící Ag aplikací se šesti diamanty 



Demontáž monstrance 

Demontáž nodu 



 Demontáž monstrance 

  Na dřevěných výplních nodu je zápis o opravě z roku 
1901 



 Demontáž monstrance 

 

 Noha před demontáží stříbrných aplikací a smaragdů
  

   



Demontáž monstrance 

  I matičky uchycující stříbrné aplikace jsou zlaté 
  



Demontáž monstrance 

Tento kámen nereagoval na diamantový tester při převzetí 

monstrance 



 Demontáž monstrance 

Monstrance byla demontována na cca 250 dílů 



 Demontáž monstrance 

Demontované stříbrné aplikace s diamanty 



Demontáž monstrance 

Po demontáži erbu se potvrdila jeho dodatečná montáž 



 Demontáž monstrance 

Ukázky překvapivých oprav provedených Sn pájkou  



Demontáž monstrance 

 Největší dva smaragdy 

byly přinýtovány. 

 

 

 

 

    Ostatní kameny byly 

přišroubovány. 

 

 



Nejdůležitější poznatky po demontáži 
váha monstrance při převzetí odpovídala údajům uvedeným v literatuře (3598 g) 

počet kamenů naopak neodpovídal ani literatuře, ani posudkům 

jeden kámen při převzetí nereagoval na diamantový tester 

smaragdů je 18 ks a zdá se, že nikde nechybí 

diamantů je 1480!!! 

v současné chvíli je na monstranci celkem 1498 ks drahých kamenů 

6 ks prokazatelně chybí na chybějící aplikaci a na druhém plánu 

všechny součásti monstrance vyjma stříbrných aplikací a železné podložky na osové montáži jsou zlaté 

ryzost zlata podle provedených zkoušek je 18-20 karátů, velký smalt – 22 karátů, bude provedena analýza   

dedikační destička vložená do nohy monstrance je zlatá, ale bez nápisu 

diamanty do stříbrných aplikací (někdy se jedná skoro o diamantový odpad) jsou uchyceny na stříbrné krapny a 

utemovány stříbrem 

kotlíky o velkých diamantů jsou stříbrné 

kotlíky u smaragdů jsou stříbrné ze zlatým okrajem, pouze dva největší smaragdy na prvním plánu mají kotlíky zlaté. Tam 

kde by se mohli stříbrné kotlíky se zlatým okrajem pohledově uplatnit i ze strany (nejsou moc zapuštěné do těla 

monstrance) jsou ještě pozlacené (nepozlacené jsou pouze na nodu). 

matičky stříbrných aplikací na noze jsou zlaté, ale na nodu (kde nejsou vidět) jsou stříbrné.  

přesto, že se jedná o tak vzácný a uchovávaný předmět, nevyhnul se neodborným zásahům. Ty budou pravděpodobně 

pocházet ze stejné doby. Jedná se o opravy provedené pájením na měkko cínem (první plán, lunula, druhý plán, dvířka). 

Předpokládám, že olomoucký zlatník B.Rubringer, který doplňoval lunulu by takový zásah opravil a tudíž se domnívám, 

že k opravám cínem došlo až po roce 1931. 

na symbolech eucharistie chybí ještě jakási snítka vedoucí od snopu na vnitřní voluty a na větvičkách vinné révy jsou 

ulámané hrozny – 8 ks 

na vnějších volutách druhého plánu nad smaltovanými kytičkami jsou otvory a výřez pro montáž „čehosi“ 

uvnitř nodu jsou dřevěné výplně na kterých je zápis o čištění monstrance z roku 1901 

kromě šesti repuncovacích značek z roku 1806 (noha, lunula, zadní plán a dvířka) jsem nenašel žádnou jinou! 

smalt s erbem je na monstranci namontován dodatečně a malá ozdoba nad ním k němu nepatří – je z něčeho jiného 

(transparentní smalt) 

velký smalt nemá žádnou značku, ale podklad je dokonale spasován s nohou monstrance 

dva největší a nejcennější smaragdy na prvním plánu jsou připevněny napevno nýtováním  



Zkoušky ryzosti 

Vybrané díly a črty se zkušebními kyselinami na buližníku 



 

 Technologický postup čištění: 

 

technický benzin, Ekazit – ultrazvuk, destilovaná voda - 

ultrazvuk, Chelaton III. - ultrazvuk, destilovaná voda – ultrazvuk, 

Synthapon - ultrazvuk, destilovaná voda, kracování jemným 

mosazným kartáčem, Synthapon, destilovaná voda - ultrazvuk, 

etylalkohol, sušící pec. 



Zkouška čištění povrchu zlata 



 Důležitá rozhodnutí komise 

 

Po provedených technologických zkouškách byl komisí schválen 

doporučený postup čištění s tím, že povrch stříbra nebude fixován voskem 

ani lakem, aby nedošlo k „oslepnutí“ lesku diamantů. 

 

Bude vyrobena replika chybějící stříbrné aplikace na pravou stranu nohy 

monstrance. Aplikace bude vytepána ze stříbrného plechu  jako novotvar, 

na kterém bude tepáním naznačen i tvar kamenů.  

 

Starší cínové opravy se nebudou zlatnicky opravovat, protože razantnost 

tohoto zásahu není adekvátní dosaženému výsledku. Pouze cínovaná 

zlatá záplata vedle prasklého paprsku bude opravena. 



Oprava paprsků 



Oprava paprsků 

 



Oprava paprsků 

 



Oprava paprsků 

 



Doplněná replika stříbrné aplikace 



Aplikace diamantů do stříbrných aplikací 

Skutečné rozměry tohoto diamantu jsou 

2,5 x 2,7 mm 



Ulomený konec chybějícího hroznu  



Smaltovaný medailónek 
•Dana Stehlíková připisuje emailový 
štítek vídeňskému císařskému 
zlatníkovi a dvornímu emailérovi 
Ferdinandu Kunathovi a datuje jej do 
období kolem roku 1650. V letech 
1642 – 1650 však byla Morava 
postižena švédskou okupací. Je tedy 
pravděpodobnější, že emailový 
medailon, který byl snad součástí 
nedochovaného liturgického 
předmětu, vznikl ještě před tímto 
datem nebo naopak po něm. Výjev 
představuje sv. Václava na gotickém 
trůnu – znak olomoucké kapituly – 
s erby císaře Ferdinanda III. (vládl 
1637 – 1662), bratra olomouckého 
biskupa Leopolda I.Viléma 
Habsburského, arcivévody 
rakouského (biskupem 1638 – 1662). 
Trůn sv. Václava je doplněn o 
dietrichsteinské meče, představuje tak 
zřejmě skutečný „trůn sv. Václava“ 
v olomoucké katedrále, který dal 
zhotovit biskup František Dietrichstein 
(1599 – 1636).  
 



Smaltovaný medailónek - detaily 



Smaltovaný medailónek detail 



Smaltovaný medailónek - detaily 



Smaltovaný medailónek detail zdobení smaltu rytím   



Velký smaragd 



Velký diamant 



Lunula 



Etue monstrance 

        Stav před restaurováním                             Stav po restaurování 



Stav po restaurování 



Stav po restaurování 



Stav po restaurování 



Stav po restaurování 



Stav po restaurování 



Stav po restaurování - detaily 



Stav po restaurování - detaily 



Stav po restaurování - detaily 



Stav po restaurování - detaily 



Stav po restaurování 



  Konečná montáž 



Spokojený restaurátor po kolaudaci díla 


