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Dílčí etapa restaurátorských prací na spodní části barokního sekretáře



Restaurování barokního sekretáře

Sekretář před restaurováním poškozené spodní části



Spodní část sekretáře - stav před restaurováním



Spodní část sekretáře - stav před restaurováním



Zásuvka sekretáře před restaurováním

Zásuvka byla značně poškozena



Zásuvka sekretáře před restaurováním

Bok zásuvky



Přehled prováděných restaurátorských prací

• Demontáž některých částí sekretáře

• Umytí jednotlivých částí

• Restaurování čel zásuvek s doplňováním chybějících 
částí (výspravek) 

• Restaurování boku s doplňováním chybějících částí 
(výspravek) 

• Výsprava prasklin v zádech a půdě sekretáře

• Lepení, broušení, tmelení



Demontáž dna zásuvky

Po demontáži dna

Před demontáží dna 



Demontáž zad spodní části

Před demontáží zad 

Po demontáži zad



Demontáž vedení zásuvek

Stav před demontáží



Demontáž vedení zásuvek

Stav po demontáži



Demontáž noh

Stav po demontáži

Stav před demontáží



Demontáž dna spodní části

Stav po demontáži



Mytí spodní části

Stav před umytím Stav po umytí 



Mytí dna kyselinou šťavelovou

Stav před umytím

Stav po umytí 



Mytí zad

Stav před umytím

Stav po umytí 



Mytí čela zásuvky

Stav před umytím

Stav po umytí 



Restaurování čel zásuvek pomocí výspravky

Stav čela zásuvky před doplněním výspravky Vpasování výspravky

Výspravka po zalepeníVýspravka po přelepení 
papírovou páskou

Zaklížení výspravky



Restaurování boku spodní části pomocí 
výspravky

Stav před vysazením Vpasování výspravky

Výspravka po zaříznutíVýspravka po přelepení 
papírovou páskou

Zaklížení výspravky

Stav po vysazení



Vyspravení zad spodní části sekretáře

Lepení zad

Slepená záda

Záda před slepením



Vyspravení praskliny v půdě 
spodní části sekretáře

Prasklina po zalepení špánů

Záda před vyspravením

Záda po vyspravení



Slepení korpusu spodní části sekretáře

Lepení dna korpusu

Vyspravená záda

Přilepené dno korpusu



Broušení půdy spodní části sekretáře

Stav před broušením

Stav po broušení



Broušení zad spodní části sekretáře

Stav dna před broušením Stav po broušení



Broušení dna zásuvky

Stav před broušením Stav po broušení



Broušení boku zásuvky

Stav před broušením

Stav po broušení



Přehled prováděných restaurátorských prací 
navedení zásuvek

• Umytí jednotlivých částí

• Odstranění přebytečného kousku dřeva

• Lepení chybějícího kousku dřeva

• Broušení



Mytí vedení zásuvky

Stav po demontáži

Stav po umytí



Odstranění přebytečného kousku dřeva

Namočení v lihu 

Stav po odstranění kousku 
patřícího k protějšímu dílu

Stav před odstraněním 

Odstranění přebytečný kousek 
patřícího k protějšímu dílu



Lepení chybějícího kousku dřeva

Lepení 

Stav po přilepení

Stav před přilepením 



Broušení vedení zásuvek

Stav před broušením Stav po broušení 

Stav před broušením Stav po broušení 



Restaurování nohy

Stav před restaurováním 

Stav po zaříznutí nákližkuStav po přilepení nákližky 

Stav před restaurováním 



Výsprava spáry nohy

Stav před restaurováním 

Stav po začištění výspravkyStav po zalepení výspravky

Stav po naříznutí spáry 



Pohled na spodní část sekretáře
po provedení restaurátorských prací



Celkový pohled na restaurovaný sekretář



Děkuji za pozornost

Jan Rada, 3. VR
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