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1.

Obecné zásady

Označování sbírkových předmětů inventárními čísly je podmínkou jejich přehledné identifikace. Musí být
zřetelné, trvalé a nesmí poškozovat nebo znehodnocovat předmět. Předchozí historická označení, nápisy, štítky nebo nálepky musí být u předmětu zachovány. 1 V případě restaurátorského zásahu nebo konzervačního ošetření je třeba značení zdokumentovat, pokud je to možné, sejmout ho a uschovat jako
přívazek k předmětu v průhledné fólii. Do zápisu na evidenční kartě poté poznamenat údaj o historickém
značení a o provenienci. Aktuální značení předmětu inventárním číslem je třeba umístit na předmětu tak,
aby v žádném případě nepřekrylo např. výrobní značku, signaturu popřípadě předchozí identifikační prvky, přípisy atd. Pokud je předmět složen z více částí, všechny se označí indexem vyjadřujícím jejich vazbu na celek. Označování předmětů by mělo být prováděno vhodným způsobem a vyškolenou osobou.
Pokud existují pochybnosti o správnosti metody aplikace značení předmětů, měl by být požádán o konzultaci konzervátor-restaurátor.
Štítky by měly být z kvalitního materiálu, který nepoškozuje popisovaný předmět (např. nekyselý papír
archivní kvality). Nápis na štítku musí být proveden popisovačem, který je voděodolný a na světle stálý.
Obecně se používá černé písmo na světlém podkladě, bílé písmo na tmavém podkladě, případně červené písmo jako alternativa pro oba typy podkladů. Pro zajištění bezpečné vazby mezi předmětem a jeho
dokumentací je vhodné pořídit fotografii předmětu s daným značením evidenčního čísla.
Při umisťování inventárního čísla na předmět je efektivní se řídit jednotným konceptem. V praxi se používá většinou tzv. pravidlo pravé ruky. Například na sedacím nábytku umisťujeme inventární číslo do pravého předního rohu spodní konstrukce sedáku, stejně tak u lehacího nábytku. U odkládacího nábytku
bez zásuvek se inventární číslo umisťuje na spodní stranu horní desky do pravého předního rohu. Pokud
má nábytek zásuvku – inventární číslo zapíšeme do pravého horního rohu boční části. Závěsné obrazy
značíme v pravém dolním rohu slepého (napínacího rámu). Sochařská díla se označují vpravo dole na
soklu, menší předměty na spodní straně. 2

1

Požadavek zachovat všechna značení je často problematický. Nutností je zachovat reverzibilní označení, dále historické popisky, nálepky, papírové štítky, papírové nebo kovové přívazky, papírové přípisy, byť
by byly zachované pouze v torzálním stavu. Dále je nutné ponechat na předmětu všechna razítka nebo
vypálené či vyražené značení. Je třeba uchovat štítky Národní kulturní komise, kterými se předměty
označovaly v poválečném období. Podmínkou je pořídit průkaznou fotodokumentaci a opis všech značek
(viz Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy, Technické muzeum v Brně, 2018, str. 87–89).
2

Způsob značení musí být přizpůsoben charakteru sbírkových předmětů – např. u historických hudebních nástrojů platí zcela specifické požadavky, které musí být konzultovány s příslušnými specialisty (viz
Metodické centrum hudebních nástrojů Národního muzea).

2.

Tradiční způsob značení předmětů

Zpravidla se inventární číslo umisťuje na předmět buď přímo pomocí štítků a nápisů nebo formou oddělené visačky (v tomto případě zejména u předmětů, kde by vepsání signatury mohlo poškodit jejich materiálové složení):

2.1.

Značení visačkami

Vhodnost použití:



Složité, nestabilní a drobivé povrchy



Velmi drobné předměty (šperky, mince apod.)



Většina předmětů z plastů (vinyl, guma, apod.)



Usnadňuje identifikaci v depozitářích (u velkých předmětů), používá se jako doplněk ke značení
přímo na předmět (duplicitní značení)



Usnadňuje identifikaci pro účely zápůjček

Materiály pro trvalé štítky:



Obecně materiály použité pro značení (štítky, šňůrky apod.) by měly být zhotoveny z měkčího materiálu než je sbírkový předmět



Nekyselý papír archivní kvality (s nízkým obsahem ligninu)



Bavlněná šňůra, Teflon-Monofilament (PTFE), kovové dráty lze používat pouze s ochrannou izolací PE (polyetylen)



Permanentní, voděodolné a na světle stálé popisovače (obr. 1)

Obr. 1 Ukázka různých popisovacích prostředků (lakové popisovače, pigmentový inkoust archivní
kvality, grafitová tužka) a štítků

Obr. 2 Označení sbírkového předmětu standardní visačkou – tištěný popisek včetně Braillových
znaků

2.2.

Značení přímo na předmět

Značení aplikované přímo na předmět by mělo být reverzibilní (tj. v budoucnu odstranitelné) a nemělo
by v žádném případě způsobit poškození povrchu předmětu. V praxi se používají tyto postupy:



Bariérový nátěr s akrylovou barvou nebo tuší



Nalepené štítky



Našité štítky



Přímé označení tužkou

2.2.1. Bariérový nátěr s tuší nebo akrylovou barvou
Bariérový nátěr transparentním lakem je aplikován přímo na předmět. Na vrstvu laku je dále označeno
barvou nebo tuší identifikační číslo, které je překryto další vrstvou laku. Tento způsob je vhodný pro většinu třírozměrných předmětů, s tvrdým neporézním povrchem (obr. 3–4). Není vhodný pro papír, textilie,
kůži, vláknité materiály, plasty nebo materiály se specifickými povrchovými úpravami (např. strunné hudební nástroje) apod.

Doporučené prostředky:



Paraloid B72 (kopolymer ethylmethakrylátu a methylakrylátu), cca 20% roztok v ethylalkoholu
(popř. acetonu nebo xylenu) – vhodný jako bariérový lakový nátěr



Popisovače – rychleschnoucí, vhodné na materiály stálé na světle (obr. 5):



Černé: např. šelaková tuš, indický grafický inkoust, akrylová barva



Bílé: např. titanová nebo zinková (čínská) akrylová běloba, šelaková tuš

Postup:
1.
Seznamte se s bezpečnostními listy používaných prostředků, pracujte v dobře větraném prostoru
(pracujete s chemickými látkami – rozpouštědly!)
2.
Testujte působení zvoleného lakového rozpouštědla (ethylalkohol, aceton, xylen) pomocí vatové
tyčinky na malé nepohledové ploše povrchu předmětu. Pokud zaznamenáte naleptávání povrchu předmětu či jeho změny barvy, nepokračujte ve značení. V případě nejasností konzultujte postup s konzervátorem-restaurátorem.
3.

Pro značení vyberte vhodné, čisté místo na předmětu.

4.
V případě potřeby podložte předmět vhodným způsobem tak, abyste umožnili vyschnutí lakové
vrstvy.
5.
Aplikujte nátěr Paraloidu B72 štětcem, na plochu o něco delší než je identifikační číslo; u neporézních materiálů stačí jedna vrstva laku; u porézních materiálů naneste alespoň tři vrstvy laku, přičemž
každý nátěr nechte dostatečně vyschnout.
6.
Napište perem nebo štětcem identifikační číslo a přetřete nápis krycí vrstvou laku. Nechte zaschnout.

Obr. 3a Označení kovového povrchu bariérovým nátěrem a černou tuší

Obr. 3b Označení kovového povrchu bariérovým nátěrem a bílou akrylovou barvou

Obr. 4 Popisovače – šelaková a technická tuš; kovová špička s násadkou a štětec

2.2.2.

Nalepené štítky

Nalepené štítky lze aplikovat u mnoha druhů předmětů, ale nepoužívejte je v případě drobivých,
odpadávajících či chlupatých povrchů (obr. 6). Štítek by měl být opět umístěn na nepohledové a
neexponované části.
Doporučené prostředky:



Pro lepení štítku k povrchu lze použít Paraloid B72 3 (porézní povrchy jako je neglazovaná keramika, dřevo apod.), škrobovou pastu nebo Tylosu4 (vhodné na plasty, povrchy s politurou apod.).



Zvažte tisk čísel pomocí laserové tiskárny nebo fotokopírkou, použijte kvalitní nekyselý papír s nižším podílem ligninu; případně ručně popište štítky pomocí permanentních popisovačů.



Nepoužívejte samolepící štítky či pásky – poškozují povrch!

Dalším, důležitým aspektem je barevná nebo jiná změna v místě dlouhodobého nalepení štítku. Nevhodné u dřevěných povrchů, kde je větší expozice světlem resp. jeho UV složkou.

3

Tento způsob není vhodný pro materiály se specifickými povrchovými úpravami (např. strunné hudební
nástroje).
4

Tylosa – derivát celulózy rozpustný ve vodě, používá se pro lepení a klížení papíru.

Postup:



Seznamte se s bezpečnostními listy používaných prostředků, pracujte v dobře větraném prostoru
(pracujete s chemickými látkami – rozpouštědly!).



Testuje působení rozpouštědla pomocí vatové tyčinky na malé ploše povrchu předmětu. Pokud
zaznamenáte naleptávání povrchu předmětu či jeho změny barvy, nepokračujte ve značení. V případě nejasností kontaktujte konzervátora-restaurátora.



Napište nebo vytiskněte číslo na štítek.



Pro značení vyberte vhodné, čisté místo na předmětu.



V případě potřeby podložte předmět vhodným způsobem, tak abyste na něj mohli aplikovat štítek.



Aplikujte lepidlo na štítek.



Tlakem přitiskněte štítek k povrchu předmětu.

Obr. 6 Štítek nalepený na dřevěném povrchu

2.2.3.

Našité štítky

Vhodné pro většinu textilií, oděvů a některých košíkářských výrobků. Nikdy neznačte textilie přímo
na jejich povrch!
Doporučené prostředky:



Vypraná, nebělená bavlněná látka nebo bavlněná stuha ke zhotovení štítku (obr. 7) 5



Permanentní popisovač na textil



Tenká bavlněná nebo polyesterová nit



Jehla

5

Látka nesmí obsahovat opticky zjasňující prostředky, které by mohly kontaminovat samotný předmět
(jejich důkaz pomocí fluorescence materiálu pod UV světlem).

Postup:



Napište permanentním popisovačem na textil na štítek číslo.



Štítek s napsaným číslem je NUTNÉ zažehlit na vysokou teplotu bavlna/len!



Pokud jsou štítky zhotoveny z neběleného plátna, je vhodné obstřihnout okraje entlovacími nůžkami a zamezit tak jejich třepení.



Vyberte vhodné místo, kam byste mohli umístit štítek (u oděvů z rubové strany co nejblíže švům).
Dále se doporučuje u oděvů umístění štítků na stejné místo – průkrčník, vnitřní strana rukávů, boční švy.



Drobným stehem přišijte štítek k textilii (obr. 8).

Obr. 7 Textilní štítek

Obr. 8 Označení textilie našitým štítkem

2.2.4.

Přímé označení tužkou

Vhodné na papír (knihy, archiválie) a fotografie (obr. 9).

Doporučené prostředky:



Kvalitní grafitová tužka tvrdosti 2B (dobře odstranitelná gumou)

Postup:



Popište předmět na vhodném místě jemným přitlačením tužkou.

Obr. 9 Popis výkresu grafitovou tužkou

3.

Moderní prostředky značení

V současné době je vhodné v odůvodněných případech stávající označování předmětů doplnit dalšími
ochrannými a evidenčními prvky jako jsou mikrotečky, mikročipy a čárové kódy, pro jejichž umístění na
předmětu platí výše uvedené.

6

Možnosti použití mikroteček v ochraně sbírkových předmětů, modelový experiment M3/2017, MCK
TMB.
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