
Konzervátorsko- restaurátorská zpráva 
 
Popis stavu před restaurováním:  
 
Archiválie měla 3 listy A4 psané německy a 3 listy psané česky a původně byla stočena spolu 
se dvěma listy čistého papíru bez textu. Tyto listy byly vzhledem silnému zasažení 
mikrobiologickou činností odstraněny a ošetřeny byly pouze strany s textem. Provizorně byly 
listiny pravděpodobně uloženy v průhledných eurodeskách v suchém stabilním klimatu. 
Přesto bylo možné kromě barevných změn a viditelných ztrát papírové hmoty 
mikrobiologickou činnost odhadnout také středně silným charakteristickým zápachem. Před 
prací byla provedena fotodokumentace. Potom bylo nutné nejprve vše vydezinfikovat a 
zastavit tak probíhající mikrobiologickou činnost.  
Pokusila jsem se jednotlivé strany seřadit za sebou a delší čas byly zatíženy kvůli vyrovnání. 
Přesto bylo vidět, že dokument byl původně srolován. Místy jsou viditelné zatekliny a skvrny 
neurčitého původu. Původní rozměr jednotlivých listů byl asi 210 mm x 335 mm. Jedna strana 
je vždy s rovnějším okrajem a druhý konec řádků je okraj obloukově vykousaný, větší části 
materiálu zcela chybí - bohužel i s částí textu a tabulek. Ale i strana s rovnějším okrajem je již 
rozrušená a materiál ztenčený s četnými trhlinami a menšími chybějícími úseky či fragmenty. 
Nejzásadnějším poškozením jsou také výrazné barevné změny v zasažených oblastech - 
červeno fialové barvy, černé barvy... Po předchozí konzultaci je jasné, že text již byl 
prostudován a hlavním úkolem je zastavení degradačního procesu a uchování pro další 
generace. Okraje listů byly bohužel křehčí a tenčí, než se jevilo před vodnými procesy, proto 
bylo nutné někde více zasáhnout doléváním do psaného textu. Archiválie obsahuje více 
záznamových prostředků (typů inkoustů – různé sytosti podpisů). Na některých listech bylo 
nahoře nutné očistit černý porost a další nečistoty. Většina skvrn však už nešla z dokumentu 
zcela odstranit. 
Není jasné, jak přesně by měly být strany řazeny za sebou, jako začátek jsem proto brala 
český text.  
 
Průzkum a zkoušky: 
 
Zkoušky rozpustnosti záznamových prostředků, rozpouštědlo: demineralizovaná voda; horká 
demineralizovaná voda; odkyselovací roztok dle Barrowa: modrý inkoust i hnědě tónované 
podpisy: negativní; negativní; negativní, podpisy - lehké blednutí - zkrácení doby působení 
odkyselovacího roztoku u stran s hnědým inkoustem na 5 minut! 
 
Měření pH - před  
1./rub ve skvrně : pH = 4,50  
2./líc fragment : pH=4,60  
3./rub ve skvrně : pH= 4,00-4,60 
4./líc vlevo dole: pH=4,60 
4./rub na fragmentu: pH=4,90 
5./líc vlevo dole: pH=4,50 
5./rub nahoře u fragmentu:pH=4,80 
6./líc ve skvrně vlevo: pH=4,30 
6./rub dole poničený okraj: pH= 4,60-4,80 
 
Měření pH po restaurování: pH = 5,00 - 7,00 
1./rub v tabulce písmeno o: pH = 6,50 
2./líc vlevo střed písmeno K: pH=5,50-6,00 



2./líc střed okraje vlevo ve skvrně: pH = 5,00-5,50 
2./rub vpravo nahoře v písmenu v: pH = 6,00-6,30 
3./rub dole: pH = 5,50-6,00 
3./rub pravý roh nahoře: pH = 5,60-5,70 
4./líc vpravo dole písmeno n: pH = 5,60 
4./rub nahoře písmeno F: pH = 5,50 
5./líc v tabulce v lince: pH = 5,50-5,70 
6./líc ve středu pravého okraje: pH = 5,50-6,00 
6./rub vpravo nahoře: pH > 6,50 
 
Zpráva o konzervaci/ restaurování: 
 
Fotodokumentace dokládá stav před a po restaurování. Po dezinfekci byla doplněno 
podrobným nákresem a průzkumem stavu, který byl zapisován a doplněn zakreslenými místy 
měření a zkoušek, umístěním fragmentů a poškození. Na základě provedeného průzkumu byl 
zvážen a navržen postup. Optimální se zdá dolévání papírovinou, které umožní rovnoměrné 
doplnění chybějících a mikrobiologicky poškozených částí a zároveň přirozeně doplní zcela 
chybějící části listů.  
Dezinfekce byla provedena mezi archy netkané textilie 48 hodin v parách 96% n-
butylalkoholu se 4 % H2O demineralizované. Odvětrávání bylo několikadenní a bylo nutné 
ponechat dokument v temnu minimálně 14 dní po dezinfekčním zásahu.  
Fotodokumentace v tomto bodě pokračovala spíše pracovními fotografiemi a nutnými 
pomocnými zachyceními detailů či více poškozených míst a nečistot. Celkové náhledy 
s barevnou škálou dle norem byly doplněny o zvětšené detaily a charakteristické poškození 
jednotlivých listů. Zároveň byl vypracováván podrobný popis jednotlivých listů a stran, 
nákresy správného umístění fragmentů a míst , kde bylo měřeno pH, jsou součástí průzkumu, 
který byl dokončen až po důkladném mechanickém očištění. To zahrnovalo vysávání 
muzejním vysavačem, ometení jemným štětcem, očištění wallmasterem, wishubem a 
postupně místně také jemnou gumou Faber Castell. Následně opět fotodokumentace stavu. 
Měření pH a zkoušky rozpustnosti použitých záznamových prostředků bylo nutné provádět 
opatrně až po důkladném očištění. 
 
Následovala fáze přípravy všech potřebných materiálů. Kromě přípravy papíroviny (70% 
bavlna a 30% len, demineralizovaná voda, 1,5% roztok Tylose MH 300 v H2O demi., barvy 
Duha + NaCl). Fragmenty byly použity také na vyzkoušení odolnosti materiálu v lázni. 
Příprava demineralizované vody, roztoku dle Barrowa a všech materiálů na lisování a 
dolévání včetně nových netkaných textilíí a tónování papíroviny zabralo 2 pracovní dny. 
Práce samotná byla provedena postupně v několika dnech. Nejprve byly listy koupány v teplé 
demineralizované vodě a opatrně v lázni čištěny štětcem z obou stran. Doba v lázni byla 10 -
15 minut. V netkaných textiliích byly listy přeneseny do lázně, kde byly v jednom kroku 
doklíženy i odkyseleny. Doba byla 5 minut u listů s podpisy a jinak 10-15 minut. Poté byly na 
sušáku ponechány okapat a dále na plexiskle byly jemně štětcem dočištěny od nečistot 
vrostlých do struktury papíru a zároveň vyrovnány sklady a sesazeny fragmenty. Výměna 
netkaných textilií byla nutná během přenesení na dolévací stůl, kde bylo dolito předem 
připravenou papírovinou s možností prosvětlení a následně doklíženo. Lisováno bylo nejprve 
mezi filci, po několika výměnách prokladů (netkaná textilie, filtrační papír a lepenka) zůstalo 
až do vyschnutí více než 48 hodin v lisu. Tentýž postup byl opakován s druhou částí 
dokumentu. Po dostatečném lisování byly oříznuty přebytečné okraje na požadovaný formát, 
změřeno pH po a provedena fotodokumentace stavu po restaurování. Sepsání restaurátorské 



zprávy a výroba ochranného pouzdra na uložení v archivní kvalitě, sepsání použitých 
prostředků a chemikálií je závěrem práce.  
 
Použité prostředky, materiály a chemikálie:  
 
n-butylalkohol čistý 
demineralizovaná voda 
filtrační papír 250g/m2 
papírovina – bavlna, len 
Tylose MH 300 1,5% roztok v H2O demi 
Tylose MH 300 0,5% roztok v H2O demi 
0,25 % roztok Tylose MH 300 v odkyselovacím roztoku dle Barrowa  
netkaná textilie běžné gramáže jednostranná 
materiál na pouzdro v archivní kvalitě lepenka AlphaCell Ivory 0,5mm  
pšeničný škrob 
uhličitan hořečnatý bas. 
uhličitan vápenatý sráž. 
CO2 v bombičkách 
lisovací lepenky a filc 
odsávaná místnost pro desinfekci, velkoformátový lis 
skalpel, pinzeta, kostka, různé štětce s jemným vlasem 
prosvětlovací stůl a dolévací stroj se sítem odsávaný vodním vysavačem 
 
Doporučené podmínky uložení: 
 
Teplota : 2-18 stupňů Celsia, denní výkyvy max. +/- 2 stupně Celsia 
Relativní vzdušná vlhkost: 30-60%, denní výkyvy max.+/- 5%. V uzavřeném ochranném 
obalu, nevystavovat působení světla a UV záření. 
 
V Sobědruhách dne 14.1.2022, konzervátorka Kateřina Dlabačová 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


