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RESTAUROVÁNÍ PRAPORU VE FRAGMENTÁRNÍM STAVU

Lucie Radoňová • Veronika Váchová 

Muzeum hlavního města Prahy

Hedvábný vyšívaný prapor ve velmi špatném stavu byl v minulosti 
našit na síť, aby tak došlo k jeho zpevnění. Těsným narolováním 
na žerď došlo k popraskání textilie praporu v ohybech a také k vytlačení 
uzlů sítě. Prapor byl opatrně rozvinut a síť demontována. Čištěn byl 
polyuretanovými houbičkami a rovnán vlhčením studenou parou. 
Jednotlivé volné fragmenty byly umístěny podle své nálezové pozice 
a také dle nepravidelností ve vazbě textilie. Silně fragmentární stav před-
mětu vyžadoval podložení v celé ploše, pro které byla zvolena hedvábná 
krepelína a jako adhezivum nízkotavný polyamid Lascaux 5350. Prapor 
je adjustován v rámu pod sklem, záda rámu jsou vyměkčena.
Klíčová slova: prapor, tavný polyamid, Lascaux 5350, adjustace

CONSERVATION OF A FLAG IN FRAGMENTARY CONDITION 
A silk embroidered flag in very poor condition was sewn on a net in the 
past, as a conservation treatment in order to reinforce it. The flag was 
stored being tightly rolled onto the pole and, therefore, became chapped 
in the folds and the knots of the net got imprinted in the textile. The flag 
was carefully unrolled and the net removed. Polyurethan sponges were 
used for superficial cleaning and a humidifier was used for flattening 
the textile. The individual loose fragments were placed according to 
the position in which they were found and also in compliance with the 
irregularities in the weaving structure. Due to its fragmentary state, the 
entire flag had to be reinforced. Silk crepeline fabric and  polyamide 
adhesive Lascaux 5350 were chosen for that purpose. The flag is placed 
under glass in a frame, the back of the frame is softened with a padding.
Keywords: flag, hot melt polyamide, Lascaux 5350, mounting

Bc. Lucie Radoňová vystudovala obor Konzervování-restaurování umě-
leckořemeslných děl z textilních materiálů VŠCHT Praha, na konci studia 
absolvovala stáž v Heritage Malta. Od roku 2011 působí v Muzeu hlavního 
města Prahy, je členkou zahraničních organizací sdružujících konzervátory 
a odborné znalosti z oblasti konzervování usní si v roce 2018 rozšířila 
na West Dean College ve Velké Británii. (radonova@muzeumprahy.cz)

V depozitáři Muzea hlavního města Prahy se nachází sedm praporů 
ve velmi špatném stavu, které v minulosti prošly restaurátorským zása-
hem, při kterém byly našity na síť. Stav předmětů je natolik špatný, 
že nebyly z obavy před rozfoukáním a ztracením fragmentů desetiletí 
rozbaleny. Prapor malostranské jízdy spolu s dalšími šesti prapory byl 
tedy znám pouze z popisu v inventární kartě1 stejně jako rozměry 
předmětu.
Jednostranný prapor z hedvábné krémové tkaniny s rypsovým efek-
tem má borduru sešívanou ze čtverců krémové a modré hedvábné 
tkaniny. Motiv stojící Panny Marie s Ježíškem na půlměsíci je doplněn 
znakem pražské Malé Strany, orlicí a letopočtem 1723, vše vyvedeno 
plochou výšivkou. Nápis Deo et Caesari. C.VI je krumplovaný. Prapor 
byl připevněn hřebíky k dřevěné žerdi s kovovou špicí.
Není jasné, ve  které době došlo k  našití praporu na síť, ani zda 
se tak stalo v muzeu nebo před přijetím praporu do muzejních sbírek. 
Odhady některých pracovníků datují tento zásah do období první 
republiky. Síť z bavlněné nitě s třícentimetrovými oky byla každopádně 
pokusem udržet předmět v počáteční fázi degradace pohromadě. 
Následkem tohoto historického zásahu bylo protlačení velké části 
uzlíků skrz hedvábnou tkaninu, na některých místech došlo k pro-
značení celé sítě. Fatální dopad sítě na tkaninu byl pravděpodobně 
umocněn pevným namotáním praporu na žerď.

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Při formulaci restaurátorského zásahu jsme se potýkaly především s tím, 
že nebylo možné předmět předem ohledat. Po rozvinutí praporu této veli-
kosti ve značně fragmentárním stavu musí následovat zásah konzervátora, 
není možné již předmět zarolovat zpět, a to především z toho důvodu, 
že by došlo k dalšímu nežádoucímu lámání fragmentů na menší kousky, 
ale také proto, že by se volné fragmenty posunuly ze svého místa.
Původní restaurátorský záměr byl prapor opatrně a s  důrazem 
na zachování umístění fragmentů rozvinout, demontovat historický 
restaurátorský zásah, vyzkoušet a pod mikroskopem ověřit nejšetr-
nější způsob suchého čištění, který bude následně použit, a prapor 
adjustovat do rámu pod sklo.
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Stav předmětu
Po rozvinutí předmětu byl potvrzen náš předpoklad, že prapor tvoří 
jedna vrstva tkaniny. Prapor je oboustranný, nicméně má kvůli výšivce 
lícovou a rubovou stranu. Rozměry předmětu neodpovídají popisu 
v inventární kartě, jedná se přibližně o čtverec 225 cm široký a 223 cm 
vysoký. Asi 40 % předmětu chybí a u předmětu se nenachází. Dalších 
asi 30 % fragmentů je buď zcela, nebo částečně oddělených. Většina 
fragmentů je na svém původním místě, díky navinutí neměly možnost 
svoji polohu změnit. Některé fragmenty, především z krajních částí 
praporu, jsou výrazně posunuté nebo sesypané na hromádce.
Jednotlivé díly jsou ručně šity a některé švy jsou staženy. Plochá výšivka 
v místech s vysokou četností šití stahuje textilii, což je často se vysky-
tující jev. Protože byl prapor nabit na žerď a nošen ve vertikální poloze, 
je působením zemské přitažlivosti diagonálně vytažen směrem k dol-
nímu pravému rohu. Síť je našita na rubové straně praporu. Hedvábná 
tkanina byla obvykle v každém uzlíku sítě přišita jedním stehem zakon-
čeným uzlíkem. Více poškozená místa byla přichycena četnějšími stehy. 
Celkem bylo takto šito na bezmála tisíci místech. Toto bodové šití na 
některých místech prapor poškodilo, steh se vytrhl.
Celý předmět je extrémně pokryt prachem a dalšími nečistotami, 
přičemž rubová strana je výrazně více znečištěna. Prapor byl zjevně 
dlouhou dobu uložen naplocho, rubem nahoru i s našitou sítí. Textilie 
jsou velmi zkřehlé, mají tendenci se lámat. Povrch předmětu je pokryt 
vrstvou drobných úlomků vláken. (Obr. 1, Obr. 2)

Přehodnocení restaurátorského záměru
Po důkladném prozkoumání celého předmětu a zvážení všech aspektů 
zásahu byl restaurátorský záměr po dohodě s kurátorem a správcem 
depozitáře přehodnocen. Po sejmutí žerdi a sítě bude rubová strana 
čištěna a celoplošně podlepena. Až poté bude možné prapor otočit 
a čistit lícovou stranu. Adjustace bude i při podlepení celého předmětu 
nejvhodnější pod sklem v rámu.
Velká část předmětu je dochována ve fragmentech, a proto není 
možné předmět pouze adjustovat pod sklo, ale je nutné fragmenty 
zajistit. Prapor je fyzicky rozdělen na tolik kousků, že není možné s ním 
vůbec manipulovat a je nutné ho aplikovat na novou tkaninu. Šitá 
skeletáž byla vyloučena, stav textilie je natolik špatný, že by vpichy 
jehlou působily praskání, trhání a drolení materiálu. Použití adheziva 
proto bylo logickou volbou.
Textilie je v tak špatném stavu, že je nutná její maximální ochrana i při 
uložení v depozitáři. Tak velký prapor není možné v depozitáři umístit 
naplocho, velikost zásuvek je 247 cm na 124 cm. Narolování na tubus, 
byť velkého průměru, by představovalo pro předmět neúnosnou 
zátěž. I po nalepení na novou textilii bude proto nutné umístit prapor 
do rámu pod sklo a rám bude pověšen na síto v depozitáři. (Obr. 3, 
Obr. 4)

Obr. 1 Prapor po rozvinutí, před restaurováním / Flag after unrolling 
 and before restoration.

Obr. 3 Nákres chybějících částí předmětu / Drawing of missing parts 
 of the objects

Obr. 4 Nákres s vyznačenými částmi s největší potřebou rovnání 
 Drawing indicating the parts with the greatest need for 
 straightening

Obr. 2 Detail praporu s našitou sítí / Detail of the flag with a sewn-on net
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Demontáž
Již při rozvinování ze žerdi byl prapor umístěn na archivní karton. Jedná 
se o natolik rozměrný předmět s tak rozsáhlým poškozením, že bylo pro 
pohodlnou práci na celé ploše nutné umístit nad stůl s praporem ještě 
jeden stůl. Z něho bylo možné vleže dosáhnout i doprostřed plochy. 
Také přímý pohled shora byl při skládání fragmentů skutečně důležitý. 
Po dohodě s kurátorem byl ze sítě uchován jen kus 20 x 20 cm. Celá 
síť byla nejprve rozstříhána na čtverce asi o velikosti 25 x 25 cm, aby 
se s ní mohlo při demontáži lépe manipulovat. Poté byly všechny 
stehy, kterými byl prapor našit na síť, rozstřiženy a vytaženy. Poloha 
fragmentů praporu, které držely našity na síti, ale jinak byly volné, 
byla zakreslena na karton. Rozstříhání sítě umožnilo detailní kontrolu 
snímání a na velmi degradovaná místa s množstvím volných fragmentů 
byla okamžitě položena skla o velikosti 7 x 5 cm. Veškerý pohyb kolem 
rozvinutého praporu musel být omezen na minimum a činnosti zahr-
nující jakoukoliv akceleraci vzduchu byly striktně hlídány, aby nedošlo 
k rozfoukání fragmentů.

Čištění
Vzhledem k velmi špatnému stavu hedvábných textilií bylo nutné 
důkladně ověřit vliv čištění. Odsávání chirurgickou odsávačkou bylo 
při sacím podtlaku –0,6 barů uspokojivé a bez negativního vlivu 
na textilie. Pro následné čištění byla testována polyuretanová hou-
bička, která má velmi jemný povrch. Při technice čištění, kdy byl povrch 
textilie tupován, nikoliv stírán, bylo dosaženo velmi dobrého výsledku 
a hedvábná vlákna nebyla výrazně porušena. (Obr. 5)

Umístění fragmentů
Fragmenty, které se na praporu vyskytují, jsou v zásadě dvojího druhu. 
Jedná se o části textilie, které mají svoji polohu danou buď proto, 
že byly našity na síť. Nebo se jedná o fragmenty z oblasti, kterou je možné 
z jednotlivých kousků celou složit – typicky čtverec bordury. Druhou vari-
antou jsou fragmenty, které byly, obvykle z důvodů nevhodné manipulace 
v minulosti, delokalizovány. Nejčastěji se tato místa nachází při pravém 
okraji praporu, kde také nejvíce materiálu chybí.
Při skládání fragmentů byla zásadní rozdílná barevnost rubu a líce 
textilie. Tato změna barevnosti byla dána především silnějšími depo-
zity nečistot na rubové straně. Dalším zásadním faktorem při skládání 
fragmentů byly nepravidelnosti ve vazbě tkaniny. Tyto nepravidelnosti 
byly výraznější na krémové textilii. Zatkáním silnějších útkových nití 
v některých místech vytváří na textilii nepravidelné plastické proužky.
Textilii bylo nutné vyrovnat, po dlouhém navinutí na žerdi byl prapor 
zmačkaný a část při žerdi ohnutá do oblouku. Celá plocha praporu byla 

postupně vlhčena studenou parou a zatížena skly. Při tomto procesu 
byly finálně umístěny všechny fragmenty a připraveny na aplikaci 
podkladové krepelíny. 
Fragmenty, které nebylo možné umístit, byly uloženy zvlášť do zipo-
vého sáčku a připevněny k adjustaci z rubu.

Lepení na novou textilii
Původní textilie praporu je jemná, je tedy žádoucí použít nízkou gra-
máž podkladové tkaniny. V místech, kde tkanina zcela chybí, vymezí 
tvar praporu nová podkladová tkanina. Jemná podkladová tkanina 
bude v pravém dolním rohu, jehož přesný tvar neznáme, jen lehce 
vizuálně dotvářet celek praporu. Jako podkladová textilie byla zvolena 
hedvábná francouzská krepelína.
U takto rozměrného předmětu je nutné předpřipravit celou krepelínu 
s adhezivem a provést následně reaktivaci na praporu. Lícovou stranu 
praporu bude možné vyčistit až po nalepení rubu na podkladovou krepe-
línu. Z toho důvodu bylo nutné použít adhezivum, které není reaktivováno 
rozpouštědlem, aby nedošlo k nežádoucí migraci nečistot a vzniku skvrn 
[Lord, 2000]. Voleno bylo mezi produkty Beva 371 a tavným polyami-
dem Lascaux 5350. Jako nevýhoda Beva 371 se jeví žloutnutí polymeru 
po stárnutí suchým teplem, a tak je třeba nanést značné množství pro-
duktu, což má vliv na celkovou poddajnost a také váhu textilie po zásahu 
[Krejčí, 2020]. Lascaux 5350 vykazuje velmi dobré stálosti a je třeba použít 
jen velmi malé množství polyamidového prášku, čímž je zachována pruž-
nost lepené textilie. Vytvořený spoj je dostatečně pevný.
Pro celoplošné nanesení Lascaux 5350 na krepelínu obarvenou do poža-
dovaného odstínu Ostalanovými barvivy byl použit vyhřívaný vakuový 
stůl. Na hliníkovou desku stolu na fólii Hostaphan byl v rovnoměrné vrstvě 
nasypán přes sítko polyamidový prášek a na něj položena krepelína. Celý 
stůl byl překryt fólií Hostaphan a Lascaux 5350 nataveno při tlaku 0,6 baru 
a teplotě 105 °C. Dva kusy krepelíny bylo nutné při využitelných rozměrech 
desky stolu 130 cm na 150 cm nažehlovat na poloviny. Vyhřívaný stůl 
není schopen dosáhnout stejné teploty uprostřed i na straně desky stolu, 
proto bylo nutné nastavit vyšší teplotu, aby se prášek natavil v celé ploše. 
Teplota stolu byla kontrolována infračerveným teploměrem. Celkem bylo 
použito 96 g Lascaux 5350.
Z krepelíny s naneseným polyamidem byla sejmuta fólie z jedné strany, 
druhá fólie byla ponechána a i s krepelínou byla namotána na roli. Z pra-
poru byla sejmuta sklíčka vždy asi z 20 cm pruhu, vyrolována krepelína 
a nažehlena restaurátorskou špachtlí při teplotě 100 °C. Takto byl postupně 
vyrolován a nažehlen první kus krepelíny. Protože bylo podle nás žádoucí 
nezatěžovat tkaninu praporu žádnými švy, které by na ni tlačily, byl spoj 
dvou krepelín pouze překryt přes sebe asi 1 cm a zažehlen (Obr. 6, Obr. 7).

Obr. 5 Porovnání před čištěním (vlevo) a po čištění (vpravo), 3D mikroskopický snímek / Comparison before cleaning (left) 
 and after cleaning (right), 3D microscopic image
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Po celoplošném nažehlení tkaniny na krepelínu bylo možné prapor 
otočit a poprvé spatřit lícovou stranu. S naneseným polyamidem 
se krepelína netřepí, proto byly okraje bez zahnutí pouze odstřiženy. 
Šev, který by bylo nutné při zahnutí okrajů krepelíny vytvořit, by nežá-
doucím způsobem tlačil na tkaninu praporu (Obr. 8).
Polyamidový film tvoří na krepelíně lesklý povrch, který působil v mís-
tech chybějícího praporu značně neesteticky. Polyamidový film byl 
naměkčen nanesením 96% ethanolu, již po jeho aplikaci vatovou tyčin-
kou byl polyamidový film matnější. Po asi pěti minutové prodlevě bylo 
možné prstem krouživým pohybem polyamidový film odrolit. Záro-
veň byly ethanolem sejmuty některé nesprávně umístěné fragmenty 
a nažehleny na vhodné místo.
Výšivky praporu z černého hedvábí byly ve špatném stavu, a protože 
jsou nejvíce exponované, byly na lícové straně praporu konsolidovány 
6% roztokem Klucelu G v isopropanolu. Nitě výšivky byly potírány 
štětcem [Berkouwer, 1995] (Obr. 9).

Adjustace
Byl na míru vyroben rám se sklem s vyztuženými MDF zády. Záda byla 
potažena 1,5 cm tlustým vatelínem a překryta sepraným neběleným 
lněným plátnem, které se podařilo zakoupit v dostatečné šíři, takže 
nebylo nutné plátno sešívat z více kusů, čímž je opět minimalizován 
nežádoucí bodový tlak na předmět. Prapor leží na takto vyměkčených 
zádech a je překryt sklem. Vatelín na tkaninu praporu vyvíjí přimě-
řený tlak, takže se v rámu nepohybuje [Kataoka, 2010] (Obr. 10). Žerď 
je umístěna samostatně v obalu z Tyveku.

DISKUZE

Umístění některých fragmentů se může zdát diskutabilní, protože jejich 
polohu nebylo možné s absolutní jistotou určit. Díky specifickým znakům, 
jako jsou nepravidelnosti ve vazbě nebo rozdílná barevnost tkaniny, bylo 
ale možné polohu určit s přesností na centimetry. Umístěním fragmentů 
na předpokládané místo neuvádíme pozorovatele v omyl, protože zvolená 
pozice nijak nemění a nemůže měnit celkové vyznění předmětu. 
Zvolený typ adheziva se i po zpětném pohledu jeví jako nejlepší řešení, 
fragmenty velmi dobře drží, celková váha předmětu se zvýšila jen 
minimálně a zachovala se splývavost materiálu. Pokud by bylo třeba 
Lascaux 5350 s krepelínou z předmětu demontovat, je možné použít 
ethanol, po jehož aplikaci lze textilii velmi jednoduše sejmout. Nevý-
hodou je nicméně vysoká teplota, kterou je ale nutné krátkou dobu na 
tkaninu působit. Protože však šití nepřicházelo v úvahu a rozpouštědla 
by na líci praporu způsobila mapy a skvrny, zůstává použití nízkotav-
ného polyamidu nejvhodnější možností. 
Uložení v rámu se sklem je řešení finančně i prostorově náročné. Prapor 
je ale tímto způsobem zcela ochráněn proti vnějším vlivům a zároveň 
se adjustace v rámu dá chápat jako investice do budoucna, kdy by 
se prapor vystavoval. 

Obr. 6 Krepelína s adhezivem je narolována a postupně aplikována 
 na prapor / Crepelin fabric with adhesive is being rolled up 
 and gradually applied to the flag

Obr. 7 Detail spojení dvou kusů krepelíny překrytím přes sebe (rub) 
 Detail of two pieces of crepeline joined by overlapping 
 them (reverse)

Obr. 8 Detail nalepených fragmentů na krepelíně (líc) / Detail 
 of fragments glued on to the crepeline (obverse)

Obr. 9 Celkový pohled na líc praporu po zásahu / Overall view 
 of the front side of the flag after the intervention
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ZÁVĚR

Předmět ve fragmentárním stavu tvoří opět jeden celek, který je možné 
díky adjustaci v rámu jednoduše prohlížet a vystavit. Zvolená metoda 
se i po skončení celé práce jeví jako nejvhodnější a nejefektivnější. 
Vyhřívaný vakuový stůl velmi usnadnil aplikaci tavného polyamidu 
na celou plochu krepelíny. Je třeba ocenit vstřícnost kolegů správců 
depozitáře, kteří byli ochotni přistoupit na přesun předmětu mezi 
depozitáři a na fakt, že namísto tenké třímetrové role museli nalézt 
místo pro rám o velikosti 240 x 230 cm.

POUŽITÉ MATERIÁLY

• Hedvábná krepelína 10,7 g/m2, Tassinari & Chatel
• Hostaphan RNT 36, jedna strana opatřena silikonovou vrstvou, 
 Deffner & Johann
• Klucel G, Deffner & Johann
• Lascaux Polyamid- Textil- Schweisspulver 5350, 
 Lascaux Colours & Restauro
• PU houbičky, Deffner & Johann
• Tyvek 1442R, polyethylenová netkaná textilie, Europapier – Bohemia, 
 spol. s r.o.
• Vatelín, polyesterové rouno, Stoklasa textilní galanterie

POZNÁMKY

1 Inventární číslo H 2 270/1. Prapor pěchoty Malostranské s žerdí 
 s hrotem vysekaným, mosazným, na něm se nachází orel dvouhlavý,  
 korunovaný, rytý, v jeho srdci je český lev. Prapor bílý, hedvábný, 
 s vyšitými odznaky barevnými, takže na obě strany viděny jsou 
 i průsvitny. […] Výš. 2,05 m, šíř. 2,24 m, žerď 290 cm dlouhá, potažená  
 modrým hedvábím a žlutými hřebíky až dolů pobitá, hrot dlouhý 
 26 cm, šíř. 7,5 cm.
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Obr. 10 Uložení praporu v depozitáři. Foto: Kamas J. / Storing the 
 flag in the depository
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