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SBÍRKOVÉ KRASLICE – PŘÍSTUP K PREVENTIVNÍ PÉČI
A RESTAUROVÁNÍ
Romana Kozáková • Martina Košařová
Historické muzeum – Národní muzeum, Oddělení péče o sbírky

Tento příspěvek se zabývá možnostmi restaurování poškozených
sbírkových kraslic. Vzhledem k tomu, že kraslice nejsou ve velké míře
restaurovány, bylo potřeba přizpůsobit běžně používané postupy
specifickému materiálu – křehké vaječné skořápce barvené přírodními barvivy. V textu je představen kompletní postup restaurování,
způsob uložení i manipulace s těmito sbírkovými předměty, který byl
navržen pro soubor batikovaných kraslic připravovaných na výstavu
„Stará Ukrajina Františka Řehoře“ a s úspěchem je v Národním muzeu
používán i u dalších exemplářů.
Klíčová slova: muzejní sbírka kraslic, výstava „Stará Ukrajina Fr. Řehoře“,
restaurování, preventivní péče

EASTER EGGS IN MUSEUMS – APPROACH TO PREVENTIVE CARE
AND RESTORATION
This paper deals with the possibilities
of restoring damaged Easter eggs deposited in museum collections. Since
Easter eggs are not being widely restored, it was necessary to adapt the
commonly used procedures to that specific material – a fragile eggshell
dyed with natural colours. The text presents the complete restoration
procedure, the method of storage and handling of these collection items,
which was designed for a set of Easter eggs prepared for the exhibition
"Old Ukraine of František Řehoř" and is successfully used in the National
Museum for other specimens.
Keywords: museum collection of easter eggs, exhibition "Old Ukraine
of Fr. Řehoř", restoration, preventive protection

Mgr. Romana Kozáková – restaurátorka skla, keramiky a porcelánu, působí
v Národním muzeu. Absolventka VŠCHT a Masarykovy univerzity v oborech zaměřených na restaurování a chemii pro konzervování-restaurování.
Mimo přímé restaurování se podílí na specializovaných průzkumech historického skla a archeologických nálezů napříč materiálovým spektrem.
(romana_kozakova@nm.cz)

Na podzim roku 2019 otevřelo Národní muzeum výstavu „Stará Ukrajina Františka Řehoře“. Úzce profilovaná výstava přiblížila návštěvníkům
běžný život na západní Ukrajině před více jak 130 lety a to očima
soudobého pozorovatele – Františka Řehoře [Medřická a kol., 2019].
Vedle rozsáhlé badatelské činnosti českých i ukrajinských odborníků
[Fedorchuk – Bolyuk – Pohunek – Valášková, 2020] probíhalo také
restaurování sbírkových předmětů. Tím se dostalo péče i početnému
souboru kraslic.

KRASLICE JAKO SBÍRKOVÝ PŘEDMĚT
Kraslice jistě nejsou majoritní součástí sbírek, nicméně se s nimi setkáváme poměrně často napříč sbírkovými fondy i ve výstavních prostorách. Poměrně hojně se kraslice objevují v literatuře coby cenné
etnografické zdroje [Václavík, 1959; Večerková, 2003; Večerková, 2013].
Ve sbírkách Národního muzea se nachází velmi početný soubor kraslic
z 19. až 21. století čítající přibližně 8 000 kusů. Vzhledem k vysoké
historické či umělecké hodnotě řady deponovaných kusů je žádoucí
se zabývat jejich fyzickým zachováním – správným uložením a případným restaurováním. Z pohledu preventivní konzervace je tento typ
předmětů řešen sporadicky. Jisté východisko k nakládání s kraslicemi
lze čerpat ze způsobů uložení přírodovědného materiálu, jako jsou
skořápky ptáků či plazů [Štefcová, 2001; Rose a kol. 1995; Graham
2018], je ovšem nutno vzít v úvahu i zdobení pomocí přírodních barviv
[Štefcová, 2001; Bidlová, 2005], která byla pro zdobení použita.

SOUBOR KRASLIC NA VÝSTAVU „STARÁ UKRAJINA
FRANTIŠKA ŘEHOŘE“
Restaurovaný soubor reprezentoval typickou produkci haličských lidových kraslic získaných terénními sběry provedené Františkem Řehořem na konci 19. století. František Řehoř (16. 12. 1857 – 6. 10. 1899)
byl amatérský etnograf, který svou sběratelskou činnost zaměřil
na lokalitu východní Haliče a severní Bukoviny, které byly součástí
rakousko-uherské monarchie (dnes převážně území Ukrajiny, částečně
Polska). Velmi systematicky se zabýval nejen sběry, ale též vedl podrobnou dokumentaci (Obr. 1) [Valášková, 1999; Kaleta, 2004]. V roce 1878
oslovil V. Náprstka a nabídl jeho muzeu shromážděné předměty. Přijetím nabídky započala dlouhodobá spolupráce i oddané přátelství
s manžely Náprstkovými.
V roce 1889 poslal Řehoř Náprstkovým dvě stě padesát kusů kraslic
[Topinka, 2007, s. 102], další přivezl v roce 1891 V. Šuchevyč, který
vedl skupinu haličských a bukovinských návštěvníků na Všeobec
nou zemskou výstavu v Praze [Mušinka, 1990]. Některé kraslice podlehly zkáze, ale většina se zachovala. Kraslice dle záznamů pocházely
ze soudobých sběrů, nejednalo se tedy o předměty v té době historické.1
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Lze je konkrétně datovat mezi roky 1877, kdy Řehoř s rodinou odchází
do Haliče a 1893, kdy se kvůli nemoci definitivně stěhuje zpět do Čech
[Fedorchuk – Bolyuk – Pohunek – Valášková, 2020]. Řadu z kraslic lze provenienčně určit do konkrétní oblasti. Původně sběry patřily pod správu
Českého průmyslového musea v Praze (dnes Náprstkova muzea), odkud
se dostaly do Etnografického oddělení Historického muzea Národního
muzea,2 které je uchovává dodnes.

RESTAUROVANÝ SOUBOR
Na výstavu bylo připravováno 45 kraslic. Je nutno zdůraznit, že
se jednalo většinou o kraslice, nikoliv o vejdunky, tj. uvnitř skořápky
bylo vyschlé pravděpodobně vařené vejce. Většina kraslic byla zdobena jedno až tříbarevnou voskovou batikou pomocí tzv. stužky, ojediněle byl dekor doplněn zelenou malbou (Obr. 2). Dvě zcela unikátní
kraslice dokumentovaly samotný postup výroby tohoto dekoru s ponechanou voskovou rezervou. Pro porovnání byly do souboru zařazeny
i tři kraslice zdobené technikou vyškrabávání v tmavé razítkové barvě
vybrané z moravské produkce.

Obr. 1		
		
		
		
		
		
		

Ukázka z výstavy „Stará Ukrajina Františka Řehoře“. Sbírkové
předměty byly doplněny kopiemi originálních fotografií pořízených v terénu Františkem Řehořem (uprostřed).
Fotografie: Národní muzeum / View of the exhibition "Old
Ukraine of František Řehor". The collection items were
accompanied by copies of original photographs taken in the field
by František Řehoř (in the middle). Photo: National Museum

Obr. 2		
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Typická výzdoba haličské kraslice pomocí voskové batiky.
Kraslice H4-3761 byla opatřena papírovou cedulkou s datací
1895 (předpokládá se, že se jedná o inventární záznam Náprstkových) a názvem místa sběru (Zaluče nad Prutom – ЗалученадПрутом). Fotografie: Jana Butzke / Typical Galicia (Halychina,
Ukraine) Easter egg decoration using wax batik. The H4-3761
Easter egg was provided with a paper label with the date of 1895
(presumably it is the Náprstek's inventory record) and the name
of the collection site (Zaluče nad Prutom – Залуче над Прутом).
Photo: Jana Butzke

STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM
Celkem 35 kraslic bylo v poměrně dobrém stavu (Obr. 3). Povrch byl
zašpiněný, objevovaly se drobné trhliny skořápky. Nečistoty byly ulpělé
v tenké vrstvičce vosku, kterým byl povrch do jisté míry konzervován.
Tento vosk pochází s největší pravděpodobností již z výroby kraslice,
kdy se za tepla sundává vosková rezerva a vosk se roztírá po kraslici.
Dle složení se jednalo o vosk včelí.3
Většina kraslic měla z jedné strany vybledlou výzdobu na cca ¼ povrchu (Obr. 4). Předpokládalo se tedy, že byly dlouhodobě uloženy
ve vitrínách vystavené slunečnímu záření. Umístění vyblednutí ovšem
neodpovídalo poškození během vystavení. Vybledlé místo se vždy
nacházelo na širší straně vejce. Vystavovaly by se ale pravděpodobně
špičkou nahoru, tj. byla by vybledlá špička vejce. Bylo tedy nutné
zkontrolovat, zda poškození nevzniklo z důvodu nevhodného obalu.
Dvě kraslice s vyškrabávaným dekorem byly v minulosti opraveny
vylitím voskem s ponechanými hmotovými ztrátami skořápky, vosk
byl v otvorech vpadlý a esteticky rušivý.
Deset kraslic bylo ve stavu fatálního poškození. K restaurování byly
přijaty s tím, že je možné na nich vyzkoušet nové způsoby restaurování.
Kraslice byly částečně vybledlé, rozbité, s obsahem napadeným hmyzem. Dvě kraslice byly celistvé, silně narušené, s povrchovými krustami.
Všechny silně zapáchaly zkaženým vaječným obsahem.

Obr. 3		
Soubor haličských kraslic před restaurováním. Fotografie: Martina Košařová / A set of Galician (Halychyna) Easter eggs before restoration.
				 Photo: Martina Košařová
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Kraslice H4-S4233 s typickým vyblednutí na širší straně vejce.
Fotografie: Jana Butzke / The H4-S4233 Easter egg with typical
fading at the larger end of the egg. Photo: Jana Butzke

PRŮZKUM
Především starší sbírkové kusy jsou pravé kraslice, tj. plné uvařené
vejce, jehož obsah seschl. Během stárnutí došlo i k dalším degradačním
změnám vaječného obsahu, které se projevují změnou jeho barevnosti, struktury, a především uvolňujícími se plyny. Velkým problémem
je silný zápach rozbitých kraslic. Nepoškozené kraslice prakticky nezapáchají, i když se jedná o velmi staré kusy. Charakteristický zápach
způsobuje sirovodík, který může vznikat rozkladem organického materiálu nebo mikrobiologickou přeměnou síranů při nedostatku kyslíku.
Obsah síry v sušině bílku a žloutku je přibližně 15 mg/g, respektive
4 mg/g [Mesko a kol., 2020]. Síra je navázána zejména na aminokyseliny (cystein a methionin), které jsou součástí vaječných proteinů.
Bílek s prodlouženým zahříváním při vysokých teplotách produkuje
a vyvíjí značné množství sirovodíku, což může způsobit větší zápach
právě u vařených vajec. Jeho vznik souvisí také se stárnutím vaječného
obsahu. Pach shnilého vejce totiž nevzniká jen z bakteriálního rozkladu vajíčka, ale postupem času se žloutek i bílek stávají zásaditějšími.
Na stupnici pH stoupá žloutek z mírně kyselého pH 6 na téměř neutrální 6,6, zatímco albumin (hlavní protein vaječného bílku) přechází
z pH 7,7 na velmi zásadité pH 10 a někdy i vyšší [Dong a kol., 2020; Bao
a kol., 2020]. Hodnoty pH se mění z důvodu, že vejce přirozeně obsahuje oxid uhličitý, který má formu kyseliny uhličité, když je rozpuštěna
v bílku a žloutku, ale pomalu se z vejce uvolňuje ve své plynné formě
skrz póry ve skořápce. Toto zvýšení alkality vajíčka časem způsobí, že
se síra odštěpí snadněji a snadněji. Poté reaguje s vodíkem za vzniku
sirovodíku. Ukázalo se, že kromě H2S byly jako reakční produkty přítomny lanthionin a NH3 [Germs, 1973]. Tento chemický proces probíhá
rychleji při pokojové teplotě než při nižších teplotách. Vaječná skořápka je komplexem, který je tvořený především uhličitanem vápenatým (CaCO3) a organickou matrix, jejímž základem jsou proteiny.
CaCO3 tvoří téměř 95 % hmotnosti suché skořápky, dále obsahuje asi
0,3 % fosforu a 0,3 % hořčíku a další prvky ve stopových množstvích
[Kříž, 1997; Simeonovová, 2013]. CaCO3 je reaktivní v kyselém prostředí.
Naopak se sirovodíkem reaguje CaCO3 pouze za velmi vysokých teplot
[WEB 1].
Z výše uvedeného lze odvodit, že většina poškození skořápky, s výjimkou mechanického rozbití, bude doprovázena chemickými změnami
uhličitanu vápenatého a změnou pH. Součástí základního průzkumu
bylo zjištění změn pH skořápky u různých poškození, aby mohlo být
odlišeno, zda poškození vzniklo kvůli vnějším vlivům nebo vlastní
degradací vejce.
Měření pH
Pomocí dotykového pH metru (WTW pH 3110) bylo nejprve zjištěno
pH skořápek.4 Byly vybrány čtyři vzorky (Obr. 5). Vzorek č. 1 reprezentoval mechanicky poškozenou kraslici bez stop narušení samotného
materiálu skořápky, kde byla možnost změřit vnější i vnitřní stranu
skořápky. Zjištěné pH bylo mírně alkalické. Vnější povrch měl pH 8,
vnitřní pak 8,2.
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Obr. 5		
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Kraslice vybrané k měření pH. Vzorek č. 1: H4-4062 s mechanickým poškozením, vzorek č. 2: H4-S4143 s poškozením
ve formě krust na jedné polovině skořápky, vzorek č. 3:
H4-S3807 s vybledlým zdobením na širší straně vejce, vzorek
č. 4: nové vejce. Fotografie: Martina Košařová / Eggs selected
for pH measurement. Sample 1: H4-4062 with mechanical
damage, sample 2: H4-S4143 with crusting damage on one
half of the shell, sample 3: H4-S3807 with faded decoration
at the larger end of the egg, sample 4: new egg.
Photo: Martina Košařová

Naproti tomu vzorek č. 2, reprezentující kraslici poškozenou chemicky,
vykazoval hodnoty nižší. V místě vizuálně nepoškozeném bylo naměřeno pH 7,6, v místě s naleptaným povrchem a krustami pak pH 6,5.
Vzorek č. 3 reprezentoval typické poškození kraslic, a to vyblednutí
cca ¼ povrchového zdobení na širší straně vejce. V místě s plně zachovalým dekorem bylo naměřeno pH 7,4. V místě vyblednutí pak pH 6,8.
Jako srovnávací materiál, vzorek č. 4, byla též změřena nová vaječná
skořápka s naměřenými hodnotami 8,5 pH na vnějším povrchu, respektive 8,9 pH na vnitřním povrchu.
Stávající obaly používané v depozitáři jsou vyrobeny z blíže nespecifikovaného dřeva s papírovou výstelkou na dně a papírovou mřížkou
pro uložení jednotlivých kraslic. Jsou kvalitně provedené, mechanicky
velmi odolné a stohovatelné (Obr. 6).
Jako vzorek č. 5 byl měřen použitý papír výstelky dna. Hodnota
se pohybovala okolo pH 6,2 na několika místech. Taktéž mřížka, vzorek
č. 6, vykazoval hodnoty okolo 6,2 (pouze na jednom místě 7,4). Zjištěné
pH je tedy mírně kyselé.
Jako vzorek č. 7 byla měřena běžná papírová krabička na vejce, ve které
jsou kraslice skladovány pouze dočasně (transport, nové přírůstky).
Zde byly naměřeny hodnoty okolo pH 7,3, tedy neutrální reakce.

Obr. 6		
				
				
				
				
				
				

Starší obal na kraslice používaný v depozitáři etnografického
oddělení Historického muzea Národního muzea, na kterém
probíhalo měření. Fotografie: Martina Košařová / An older
box for storing Easter eggs used in the depository of the
Ethnographic Department of the Historical Museum of the
National Museum, on which the measurements were made.
Photo: Martina Košařová
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Porovnání mikroskopických snímků vaječné skořápky – vlevo
před testem, vpravo po 8 týdnech v roztoku o počátečním pH 8,
spodní část je otřena vatovou tyčinkou / Comparison of
microscopic images of an eggshell – on the left: before the
test, on the right: after 8 weeks in a solution with initial pH 8,
the lower part was wiped with a cotton swab

Vyhodnocení
Nová vaječná skořápka má pH mírně alkalické. Obdobnou alkalitu
si zachovávají i nepoškozené zdobené skořápky, které lze datovat
do konce 19. století.
Vzhledem k reaktivnosti vápenatého materiálu vaječné skořápky
se jedná o předměty citlivé vůči pH prostředí. Tuto skutečnost dokazují
změny v hodnotách pH u poškozeného povrchu, které napovídají,
že kraslice ležely na vlhkém kyselém povrchu.
Stávající obaly jsou v depozitáři používány 15 let, papír použitý pro
výstelku je mírně kyselý, ale stále je možné ho považovat za stabilní.
Typické poškození v podobě vyblednutí cca ¼ povrchu na širší straně
vejce neodpovídá uložení v těchto obalech. Kraslice leží ve vymezené
mřížce, tj. dotýkají se papíru v místě nejširšího obvodu. Poškození
je tedy starší, nepodařila se však dohledat informace, jak byly kraslice
uloženy dříve. Typicky se vejce ukládaly na slámu, která mohla být
použita i zde.
Pokračující průzkum
I přes tyto skutečnosti, bylo proto žádoucí zjistit, zda již mírně kyselý
papír výstelky obalů nezpůsobuje další degradaci skořápek.
Na nových vaječných skořápkách proto byly provedeny orientační
zkoušky. Celkem čtyři vzorky byly ponořeny do vodného roztoku
o laboratorní teplotě s pH upraveným pomocí kyseliny octové a krystalické sody na hodnoty: pH 5, pH 6,2, pH 7 a pH 8. Povrch skořápek
byl průběžně sledován několik týdnů.
V roztocích o pH 8 a 7 nebyly pozorovány žádné výrazné vizuální
změny skořápek, a to ani pod optickým mikroskopem. Docházelo
pouze k uvolňování vnitřních blan vaječného obsahu. pH roztoku
se během sledování nezměnilo.
Navzdory očekávání ani mírně kyselé prostředí (pH 6,2) nevyvolalo
žádné markantní vizuální změny skořápky. Pod optickým mikroskopem
byly viditelné změny – rozšíření kolem pórů. Došlo k podstatné změně
pH roztoku na 7,1. Po 8 týdnech byla narušena povrchová hnědá vrstva
na vnější straně skořápky. Nejsvrchnější část se dala setřít i velmi jemným otíráním vatovou tyčinkou. Hladina pH roztoku se dále neměnila.
Skořápka v roztoku o pH 5 se již vizuálně podstatně měnila. Po cca 4 týdnech došlo k vyloučení vápenatých složek, které se v drobných shlucích
kumulovaly kolem pórů na vnějším povrchu skořápky. Po dalším měsíci
již nedocházelo ke zvětšování shluků, ale docházelo k odpadávání těchto
shluků a zároveň k samovolnému odlučování povrchové hnědé vrstvy
(Obr. 8). Pod optickým mikroskopem byly pozorovatelné rozšířené póry.
pH roztoku se zvýšilo na hodnotu 6,4.
Vyhodnocení
Z průzkumu vyplynulo, že i mírně kyselé prostředí může být při vyšší
vlhkosti nebezpečné, i když méně, než bylo předpokládáno. Stávající
obaly proto nebylo potřeba měnit, bylo ale navrženo, aby byly upraveny v místě přímého dotyku skořápka–papír, a to vypodložením dna
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Obr. 8		
				
				
				
				
				

Porovnání mikroskopických snímků vaječné skořápky – vlevo
před testem, vpravo po 8 týdnech v roztoku o pH 5, spodní část
je otřena vatovou tyčinkou / Comparison of microscopic
images of an eggshell – on the left: before the test, on the right:
after 8 weeks in a solution with initial pH 5, the lower part was
wiped with a cotton swab

měkkou PE nebo PP pěnou. Papírová mřížka může být ponechána,
neboť nedochází k degradaci papíru. Zároveň bylo navrženo vyhotovení větracích otvorů ve víku krabic, které zajistí lepší odvětrání
prostoru od plynných polutantů uvolňujících se z kraslic.
Pro rozrůstající se sbírku bylo potřeba pořídit i krabice zcela nové.5
Ty byly navrženy s dodržením stávajících rozměrů za použití moderních
materiálů. Jako základní materiál byly vybrány desky z archivní lepenky,
jako výstelka pak PE pěna. Ta je tvarována nikoliv do mřížky jako
u starších krabic, ale do tvaru oválů odpovídajících ležící kraslici (Obr. 9).
Kraslice jsou tak lépe fixované a při manipulaci s krabicí nedochází
k překulování kraslic.

Obr. 9
				
				
				

Ukázka nového obalu navrženého pro rozrůstající se sbírku
kraslic. Fotografie: Martina Košařová / Sample of a new
box designed for the growing collection of Easter eggs.
Photo: Martina Košařová

Dočasné skladování nových přírůstků v papírových kartonech není pro
kraslice, z hlediska použitého materiálu, nebezpečné. Kartony jsou však
málo pevné a vnitřní povrch bývá poměrně hrubý. Mohlo by tedy dojít
k mechanickému poškození. Na transport byly zakoupeny komerční
obaly z inertního plastu,6 které zamezují jakémukoliv pohybu díky
vnitřním silikonovým kroužkům.
Uvolňovanému sirovodíku musí být věnována pozornost hlavně při
dlouhodobém deponování a je potřeba nastavit vhodné podmínky uložení – především teplotu a větrání. Vznik krust s nižším pH pozorovaných
na poškozených kraslicích pak souvisí spíše s vnějším prostředím než
s chemickými změnami obsahu, které mají vliv na zvyšování pH. Vznikající
sirovodík se skořápkou v běžném prostředí nereaguje. Neporušené kraslice
tak lze považovat za poměrně stabilní sbírkový předmět. Rozbité je naopak
nutno urychleně zbavit vaječného obsahu, který je významným zdrojem
plynným polutantů a živnou půdou pro hmyz a mikroorganismy.
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ZKOUŠKY MATERIÁLŮ VHODNÝCH K RESTAUROVÁNÍ
Zkoušky rozpustnosti barev
Vzhledem ke specifickým materiálům použitým pro zdobení kraslic
bylo nutné provést průzkum rozpustnosti těchto barev před provedením čištění.7 Požadavkem na rozpouštědlo bylo odstranění tenké
vrstvičky vosku s ulpělými nečistotami a zároveň inertnost vůči barvám
zdobení.
Tab. 1		
Vyhodnocení zkoušek čisticích médií / Evaluation of cleaning
				 agents testing
voda

benátské
lékařský lakový
terpenethanol
aceton
asur8
mýdlo
benzín benzín
týn

přírodní
barviva
ne
ne
ano
ne
(rozpustnost)
přírodní
velmi
ano
barviva
ne
málo
dobře
(čisticí efekt)
razítková
ano
ano
ano
barva, inkoust
ne
pomalu pomalu rychle
(rozpustnost)
razítková
ano
barva, inkoust ne
ne
po delším
(čisticí efekt)
čase

ano
po delším
čase

ne

ne

ano
dobře

ne

ano

ne

ano
pomalu

ne

velmi
rychle

ano

málo

málo

-

ne
ano

ZKOUŠKY MATERIÁLŮ PRO TMELENÍ
Tab. 2
				

Vyhodnocení vlastností materiálů pro tmelení / Evaluation
of the properties of binding agents
štukatérská sádra křídový tmel

epoxidový včelí vosk + damara
tmel Milliput
(2,5 : 1)

provedeno tak, aby nenarušilo barevné dekory vpité do vaječné skořápky.
Na základě zkoušek rozpustnosti (viz Tab. 1) byl pro přírodní barviva kraslic s voskovou batikou použit lékařský benzín jako hlavní čisticí médium
a dočištění acetonem. Pro razítkovou barvu kraslic s vyškrabávaným motivem byl zvolen lakový benzín. Čištění suchou cestou nebylo účinné.
Vnitřní povrch byl očištěn destilovanou vodou a ošetřen desinfekcí Ajatin.
Krusty na fatálně poškozených kusech byly mechanicky seškrabány.
Lepení
Byly zkoušeny různé způsoby lepení (kontaktní, pouze podlepení, kontaktní s podlepením) s využitím běžně dostupných lepidel (Aquazol 500,
Planatol Elasta N, Paraloid B72). Jako nejvhodnější postup se ukázalo
dvojité lepení. Lomové hrany byly spojeny přímým lepením akrylátovou
pryskyřicí (Paraloid B72, cca 15% roztok v toluenu), a to hlavně z důvodu
rychlosti lepení (Obr. 11). Celkově nebyl mezi lepidly pro kontaktní lepení
rozdíl. Po zatuhnutí bylo maximum přístupných spojů podlepeno japonským papírem s použitím PVAc disperze (Planatol Elasta N). Samotné
přímé lepení nemělo dostatečnou pevnost díky tenkostěnnosti materiálu.
PVAc lepidlo použité na podlepení mělo nejlepší aplikační vlastnosti.
Ty převážily i jisté pochybnosti o stabilitě tohoto typu lepidel ve vlhčím
prostředí. Při použití Paraloidu i Aquazolu docházelo při schnutí k odloučení papíru od skořápky. Výhodou PVAc lepidla je i dlouhodobá rozpustnost ve vodě, a naopak odolnost organickým rozpouštědlům, proto by
ho nemělo narušit případné čištění povrchu od provedené závěrečné
konzervace v budoucnu.
Pro vejdunky v minulosti vylité parafínem bylo vhodnější na lepení
odpadlých kousků použít Aquazol, a to z důvodu dobré adheze k voskem znečištěným lomům, které nebylo možné dokonale očistit. Podlepování v tomto případě nebylo realizovatelné.
vosk + damara
+ křída (2,5 : 1 : 1)

křídový tmel + Kerotix křídový tmel + Kerotix
(3 : 1)
+ sádra (3 : 1 : 1)

pevnost

příliš

dobrá

příliš

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

tvrdost

drolení
nepraktické
(různá nasákavost
a vznik tvrdých míst)

drolení

příliš
nemožné
(tvrdé, láme
skořápku)

málo

dobrá

dobrá

drolení

nepraktické (za
horka)

nepraktické (za
horka)

výborné

výborné

dostačující

dobrá, ale tmavší
podklad než ostatní

výborná

výborná

nanášení
barvitelnost

výborná

nepraktické
(sesychání)
výborná

dobrá

POSTUP RESTAUROVÁNÍ
Restaurátorský postup je fotograficky představen na kraslici H4-S4205
(Obr. 10). S mírnými individuálními odchylkami byl aplikován u celého
souboru a i nadále je v restaurátorské dílně Národního muzea využíván.

Obr. 10
				
				
				

Postup restaurování schematicky znázorněný na kraslici
H4-S4205. Fotografie: Martina Košařová / The restoration
process schematically depicted on the H4-S4205 Easter egg.
Photo: Martina Košařová

Aktivita hmyzu
První otázkou bylo, zda je přítomný hmyz aktivní. Vaječný obsah byl
pozorován optickým mikroskopem, přičemž nebyly zjištěny žádné
známky života. Veškerý vaječný obsah byl poté vypreparován do označených sáčků a uložen pro analytické účely.9
Čištění
Vzhledem k technologii výroby je povrchová úprava kraslic tvořena rozetřeným rezervovacím voskem, případně tukem u škrábaných kraslic, ve kterém
po čase ulpěly nečistoty. Snímání vosku s prachovými depozity muselo být

Obr. 11
				
				
				

Během kontaktního lepení byly spoje dočasně fixovány lepicí
páskou. Fotografie: Romana Kozáková / During contact
bonding, the joints were temporarily fixed with adhesive
tape. Photo: Romana Kozáková

Doplnění
Pro tmelení nově lepených kraslic bylo využito podlepování japonským
papírem. Při sestavování lepených spojů byl papírový podlep umístěn i pod chybějící místa. Z japonského papíru tak vznikla podložka,
na kterou se dal vymodelovat tenkostěnný doplněk, který svou vahou
nezvětšoval nestabilitu kraslice. Pro výrobu tmelu bylo vyzkoušeno
několik receptů (viz Tab. 2). Mimo standardní požadavky na dlouhodobou stabilitu, dobrou reversibilitu a inertnost k doplňovanému
materiálu, byla významným kritériem pro výběr větší tvrdost, než má
včelí vosk nebo parafín, a to z důvodu větší mechanické odolnosti
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Zkoušky tmelů – vzorky vybraných materiálů byly naneseny na japonský papír a pozorovány i při jemném mechanickém namáhání.
Fotografie: Romana Kozáková / Tests of binding agents - samples of selected materials were applied to Japanese paper and observed under
gentle mechanical stress. Photo: Romana Kozáková

doplňku, než jaká byla pozorována u starších oprav pomocí vylití.
A zároveň taková, aby bylo možné doplněk odstranit z tenké skořápky.
Dále mělo jít o materiál dobře opracovatelný, aby jím bylo možné
skořápku doplnit bez výraznějšího použití tlaku a barvitelný z důvodu
případné povrchové retuše.
Štukatérská sádra, sádrokřídový tmel a epoxidový tmel Milliput byly
pro doplnění skořápky příliš tvrdé. Naopak včelí vosk byl i přes značný
přídavek damary stále příliš měkký. Samotný křídový tmel byl velmi
křehký a drolil se. Kombinace vosku, damary a křídy byla svými vlastnostmi odpovídající, zpracovatelná byla však pouze za tepla, což
nebylo uživatelsky příliš komfortní. Tímto materiálem, s přídavkem zinkové běloby, byly doplněny pouze dvě škrábané kraslice vylité voskem
(pravděpodobně syntetický vosk ze svíčky), a to z důvodu dobrého
přilnutí k již přítomnému vosku. Teplou špachtlí byl tmel modelován
do tvaru pravidelné zacelené skořápky. Dekor doplněn nebyl, neboť
se v obou případech jednalo o nepravidelný rostlinný motiv.
Ze zkoušených materiálů vyšel pro doplňky nanášené na japonský
papír (Obr. 12) nejlépe křídový tmel s přídavkem voskové směsi Kerotix. Tmel byl velmi tvárný, aplikovatelný ve velmi tenké vrstvě, během
postupného tuhnutí se dal velmi dobře dohladit a v případě potřeby
opracovat skalpelem a jemným smirkovým papírem.
Přesné složení tmelu bylo:10 Boloňská křída + ředěný Planatol Elasta N
(1 : 1 s vodou) + Kerotix v objemovém poměru 3 : 1 : 1.
Retuš
Požadavkem pořadatelů výstavy bylo připravit kraslice do maximálně
estetické podoby, proto byla provedena i barevná retuš.
Spoje u tmavě barvených kraslic byly retušovány již před lepením
akvarelovými barvami. Lomové hrany byly nabarveny, aby výsledný
spoj nebyl bílý. Tmelená místa byla barevně retušována pomocí restaurátorských barev Gambling.11 Konkrétní dekor byl doplněn pouze
v případě pravidelného vzoru nebo drobných defektů, jinak bylo místo
retušováno do esteticky scelujícího neutrálního odstínu.
Zaretušována byla i vybledlá místa. Provedené retuše jsou vždy o něco
světlejší než plně zachovalý dekor, ale dekor je jasně čitelný a esteticky
příjemný (Obr. 13). Retuše tekutými barvami se ukázaly jako nevhodné,
neboť docházelo ke vpíjení do hmoty skořápky s prakticky nulovou
revezibilitou. Proto byla pro drsnější povrch zvolena retuš suchými
pastely, které lépe drží při závěrečné konzervaci. Pokud byl povrch
více zahlazen původním voskem, který nebylo nutné kvůli znečištění
kompletně sejmout, byla retuš provedena pastelkami. V tomto případě
bylo nutné opatrné nanášení konzervantu. Na většině kraslic se pastely
a pastelky kombinovaly. Tyto retuše jsou jednoduše plně odstranitelné.
Závěrečná konzervace
Povrch obnažený čištěním bylo nutné zakonzervovat. Vzhledem
k tomu, že původním konzervantem byl vosk (případně tuk) byl zvolen
opět včelí vosk, pro úpravu lesku povrchu a zlepšení odolnosti proti
UV doplněný damarovým lakem s UV složkou (křehké skořápky již není

Obr. 13
				
				
				
				

Porovnání vzhledu kraslice H4-3807 ve stavu před a po provedení
retuše pomocí pastelů. Fotografie: Martina Košařová / Comparison of the appearance of the H4-3807 Easter egg
before and after retouching with pastels.
Photo: Martina Košařová

možné leštit mechanicky nebo za tepla jako u čerstvě uvařených vajec).
Konzervant byl nanášen širším štětcem s měkkým chlupem. Je plně
odstranitelný lékařským nebo lakovým benzínem.
Složení konzervačního laku bylo:12 včelí vosk bělený + lakový benzín
+ damarový lak v terpentýnu s UV složkou v objemovém poměru 1 : 5 : 2.

DOPORUČENÝ REŽIM SBÍRKY
Nedílnou součástí péče o sbírkové předměty je preventivní konzervace. Vhodné podmínky uložení je vždy třeba stanovit s ohledem
na základní materiál, povrchovou úpravu i na použité konzervační
přípravky. Sbírkové kraslice lze považovat za předměty velmi citlivé,
a to z důvodu jejich křehkosti, časté přítomnosti vaječného obsahu
a zdobení provedenému přírodními barvivy.
Manipulace
Při manipulaci s předměty je nezbytné dbát na křehkost předmětů,
používat měkké podložky s důlkem a čisté rukavice, neboť pot a nečistoty mohou velmi významně poškodit povrchové zdobení. Vzhledem
k lepší manipulovatelnosti jsou doporučeny plastové rukavice.
Je také nutné skladovat předměty v bezprašném prostředí, usedlý
prach je velmi dobře zachytáván voskovaným či tukovaným povrchem.
Kazety pro uložení by měly být měkce vypodložené, prachotěsné, ale
zároveň paropropustné. V případě uzavřených kazet je nutné jejich
větrání, aby nedošlo k nahromadění nevhodné atmosféry, případně
kazety opatřit větracími otvory. Zdrojem plynných polutantů jsou
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především samotná vejce. Větrání je vhodné spojit s pravidelnou kontrolou napadení hmyzem. Ideální frekvence je 2x ročně. U poškozených
sbírkových kraslic se doporučuje urychlené vyjmutí vaječného obsahu.
K transportu je možné používat běžně dostupné plastové krabičky
na vejce, které se dále zabalí do bublinové fólie a uloží v pevné transportní bedně.
Klimatické podmínky
Základem je stabilní teplota a relativní vlhkost vzduchu. Teplota by
se měla pohybovat mezi 10–20 °C a relativní vlhkost mezi 45–60 %.
Ideální podmínky jsou 15 °C a RV 50 %. Při příliš nízké RV (pod 35 %)
hrozí přesušení skořápek a zkřehnutí, při vyšší RV (nad 70 %) pak hrozí
napadení plísní. Nižší teplota je vhodnější vzhledem k nižšímu uvolňování plynů. Vzhledem k nárokům na vyšší RV a uvolňovaný sirovodík
není vhodné jejich společné deponování s kovy (především stříbrem).
Je nutné vyvarovat se výkyvům klimatu.
Osvětlení
Kraslice jsou předměty extrémně citlivé na světlo [Štefcová, 2001, s. 17].
Dlouhodobě je nutné jejich skladování ve tmě. Použitá barviva jsou
přírodního organického původu (cibule, zelí, česnek atd.), barvy navíc
nemívají ochranné laky, proto u nich působením světla dochází k velmi
rychlému nevratnému blednutí [Bidlová, 2005; Stýblová, 2016].
Důležité je důsledné chránění před světlem i během manipulace –
balení, transportu, instalaci, studiu, restaurování atd. Není přípustné,
aby na ně i chvilkově svítilo přímé slunce.
Pro výstavní účely je přípustné osvětlení o intenzitě 50 lx. Roční expozice by neměla překročit 40 000 lxh osvětlením bez UV složky (ideální
je umístit UV ochranné fólie na vitrínu a použít vhodné LED osvětlení).
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Jako zkušební materiál byly použity části skořápek fatálně poškozených kraslic.
8
Asur (Scheidel Asur Entlacker) je komerčně dostupný odstraňovač
nátěrů, určený především k odstraňování jednokomponentních laků
a olejových barev na dřevě a kovu, dále pak k odstraňování různých
vícevrstevných nátěrům a fasádách a v interiéru. Zveřejněné složení
produktu: 5–15 % alifatických uhlovodíků, pod 5 % mýdla, pod 5 %
aniových tensidů, kyselina mravenčí, butylpyrrolidon.
9
Poskytnuto Ústavu organické chemie VŠCHT pro studentské práce.
I v dalších případech vyjímání vaječného obsahu je přínosné jeho
uchování pro analytické účely.
10
Boloňská křída je jemně mletá přírodní směs CaSO4 a CaCO3 (výrobce
Kremer Pigmente). Planatol Elasta N je PVAc disperze pro knihařskou
výrobu a restaurování papíru (dodavatel Ceiba). Kerotix je voskový
lak pastovaný v terpentýnu pro povrchovou úpravu malířských děl
(výrobce Umton).
11
Na vybraném tmelu také dobře drží akrylové barvy.
12
Byl použit včelí vosk bělený (dodavatel Manahuna), lakový benzín
(Johnson’s white spirit – výrobce Magner’s) a damarový lak s UV
stabilizační složkou (výrobce Kremer Pigmente).
7
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Ve sbírce Františka Řehoře jsou zastoupeny i předměty, jež byly již
v době sběru historické, které získával darem nebo koupí od svých
haličských dodavatelů.
Sbírka fotografií a dokumentů je pod správou Náprstkova muzea
Národního muzea.
Vzorek byl analyzován Ing. Petrou Korandovou pomocí IR spektrometru
Nicolett v Ústředním depozitáři Historického muzea Terezín 2.
Systematická měření provedla restaurátorka papíru Dagmar Dušková
a správkyně depozitáře Zuzana Matouškovská v Ústředním depozitáři Historického muzea Terezín 2.
Obaly byly navrženy ve spolupráci s J. Klimešem ze společnosti První
obalová s. r. o. Základní obal je vyroben z archivní lepenky Klug®.
Pro vnitřní prostor obalů je použit Polylam® – laminované desky
z nezesilované LDPE pěny s uzavřenou strukturou buněk.
Polymetylmetakrylátové (PMMA) obaly firmy Tescoma.
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