
 

 

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA 

Korouhev Cechu pekařského z Hodkovic nad Mohelkou 

 

 

Korouhev je zhotovená z vlněného sukna smetanové barvy se středovými 

oboustrannými obrazy a lemy z dracounových port a třásní. Korouhev je 

vypnutá v kovovém rámu s ozdobným ráhnem, doplněná dracounovými střapci. 

 

  
 

 

 

Původní stav: 

 

Textilní část: 

Je značně znečištěna běžnými organickými a anorganickými nečistotami, 

plísněmi, ve větší míře je poškozeno od molů a koroze rámu. Třásně jsou 

poškozené, švy uvolněné, na mnoha místech zcela vytržené. Porty a třásně jsou 

zčernalé.  

 

  
Poškození a znečištění textilní části 



 

Obrazová část: 

Malba je poškozená, suchá, má krakely. Plátno je ztvrdlé a zkřehlé. 
 

   
Poškození a znečištění obrazové části 

 

Kovová část: 

Rám i ráhno jsou velmi znečištěné, potažené neušlechtilou patinou, korodované. 

Drobné ozdobné detaily jsou zohýbané, či chybí. 

 

  
Poškození ozdobného ráhna 

 

 

 

 

 



Postup restaurování: 

 

Textilní část:  

Před započetím restaurátorských prací byla šetrně přes gázu odsáta největší 

vrstva prachových částic a sazí. 

Textilní část se středovými obrazy byla sejmuta z kovového rámu, k demontáži 

obrazové části nebylo přistoupeno, neboť byla zvolena šetrnější technologie 

restaurování obrazu, který měl jen menší poškození. 

Před čištěním byla provedena zkouška zápustnosti barvy. 

Čištění bylo prováděno tamponováním pěnou z anioaktivního tenzidu  

 a destil. vody (25°C a 6,8 pH pěny i roztoku), vymyty destil. vodou. 

 

  
Mikroskopické snímky – sukno před a po čištění 

 

Čištění dracounových port a třásní probíhalo v ultrazvukové čističce. 

 

  
Mikroskopické snímky – dracounová porta před a po čištění 

 

 

 

 



Pro podložení poškozených míst byl obarven vhodný vlněný materiál do odstínu 

barvy. 

Poškozená místa by byla podložena plombami z dobarveného vlněného sukna a 

naskeletována šitím. 

 

  
Podložení a neskeletování poškozených míst 

 

 

Obrazová část: 

Vzhledem k nesoudržnosti malby bylo nutné jen zlehka očistit pěnou z 

anioaktivního tenzidu a destil. vody 

 Poškozená místa v malbě byla vytmelena speciálním křídovým tmelem.  

Tmel bylo nutné vybrousit a upravit tak, aby nepřesahoval do nepoškozených 

ploch malby. 

Tmelená místa jsou retušována akvarelovými barvami, retuš napodobivá – 

patina na malbě zůstává 

Povrchová úprava byla ze všech stran provedena voskopryskyřičnou směsí   

Veškeré zákroky jsou reverzibilní. 

 

 



    
 

   
Obrazy před a po restaurování 

 

 

 

 

 



 

Kovová část: 

Rám a ozdobné ráhno bylo předáno odbornému restaurátorovi kovů,               

viz. samostatná restaurátorská zpráva. 

 

  
Ozdobné ráhno před a po restaurování 

 

Třásně by byly, v mezích možnosti, opraveny a došity na sukno. 

Restaurovaná textilní část s restaurovaným obrazem byla našita na kovový 

restaurovaný rám. 

  
Korouhev po restaurování 

 

 

Pro vhodné uložení korouhví bylo použito nebělené plátno, které jako jediné je 

doporučené a vhodné pro tyto historické exponáty. Korouhev doporučuji uložit 

proloženou nekyselým papírem, zabalenou do neběleného bavlněného plátna. 

V místě uložení je nutné dodržet podmínky vhodné pro uložení textilních 

historických sbírek – 10 – 15 °C, 50 – 55 %RH (bez prudkého kolísání 

v návaznosti na roční období), zamezit přístupu světla, prašnost snížit na 

minimum. Výstavní podmínky jsou shodné s depozitárními, osvětlení okolo 

50lux. Za těchto podmínek je možné vystavení 3 měsíce v roce. 

 



 

 

 

 

 Korouhev je nutné vystavit pouze na plocho položenou. Při zavěšení korouhve 

a nedodržení podmínek depozitárních a výstavních může dojít k dalšímu 

poškození. 

 

Součástí restaurátorských prací je restaurátorská zpráva s podrobnou 

fotodokumentací, včetně mikroskopických snímků, doporučení vhodného 

depozitárního i výstavního režimu.  

 

 

 

4. 4. 2017        Zuzana Červenková- restaurátorka textilu s licencí MK ČR 

 

 


