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Předmluva 

Metodika byla realizována jako dílčí výstup z programového projektu NAKI, identifikační kód DF11P01OVV017, Tradiční lidový oděv na Moravě – identifikace, 

analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950. Metodika reaguje na zkušenosti z praktické práce s evidencí předmětů 

v muzejních sbírkách, na znalost stavu evidence a dokumentace textilních předmětů v paměťových institucích a na požadavky po standardizovaném a 

ověřitelném postupu dokumentace a identifikace tkanin. Základem pro standardizované postupy byly sumarizované poznatky o tkaninách etnografického 

charakteru přítomných na oděvech z moravského venkovského prostředí pocházejících z období 1850 až 1950. Poznatky čerpají z průzkumu sbírek muzeí 

České republiky. Pro podporu práce při dokumentaci a identifikaci byly vytvořeny přehledné formuláře tvořící přílohu k metodice. Jejich vyplnění zaručí 

shromáždění porovnatelných dat a následně povede k určení typu tkaniny. Takový postup přispěje k rozhojnění a opravě odborných poznatků a současně i 

k lepší péči o sbírky uchovávané v muzeích. Pro potřebu komparativního studia je přiložena příloha v podobě výběrového katalogu fotografií tkanin se 

základními identifikačními údaji. Metodika dokumentace i identifikace tkanin může být využita jako výchozí moment při volbě takového způsobu práce 

s předmětem, která zajistí trvale udržitelný stav sbírkového materiálu.  

 

Informace pro uživatele 

Hlavním cílem metodiky nedestruktivního průzkumu historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950, dokumentace a 

identifikace je využití souboru popisných a měřitelných vlastností k identifikaci tkanin etnografického charakteru. Metodika je koncipována tak, aby umožnila 

dokumentaci a identifikaci tkanin nedestruktivní cestou s ohledem na předpokládanou cílovou skupinou uživatelů metodiky a dále na charakter zkoumaného 

textilu. Struktura metodiky je rozdělena na tři části, které odpovídají hlavním fázím práce s textilním předmětem ve sbírkotvorné instituci. Metodika je určena 

zejména pro etnografy, historiky, kunsthistoriky, textilní technology či správce sbírek muzejního charakteru v tzv. paměťových institucích pečujících o 

historický textilní materiál etnografického charakteru současně ve spolupráci s konzervátory-restaurátory. Postupy byly ověřeny v rámci projektu NAKI 

DF11P01PVV017 Tradiční lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950.       

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Preakviziční dotazník – MEP 1 

Příloha č. 2: Dokumentace tkanin nedestruktivními postupy – MEP 2 

Příloha č. 3: Postup identifikace historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950  

na příkladu tkanin moravské provenience - MEP 3 
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Příloha č. 4: Katalog tkanin  

 

Související právní předpisy a technické specifikace 

Zákon č. 122/2000 O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. z. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. 

České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky). 

 

Vypracovali  

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.  

Ing. Alena Samohýlová 

Ludvík Holcner 
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1. Předmět metodiky 

Metodika přináší postupy pro nedestruktivní odbornou dokumentaci a identifikaci historických tkanin přítomných na oděvních součástkách etnografického 

charakteru standardizovaným postupem respektujícím zákon č. 122/200 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy. Metodika dále reflektuje obsah Českých 

technických norem řady 80 (textilní suroviny a výrobky)
1
 pro popis a hodnocení nových textilních výrobků ale přebírá pouze takové přístupy, které lze použít 

pro popis historických textilií etnografického charakteru s respektováním jejich kulturní hodnoty. Současně přihlíží ke specifickým aspektům práce 

s materiálem historické povahy nesoucím kulturní hodnotu. Tyto aspekty a nároky na práci s historickým materiálem komentují již Etický kodex ICOM pro 

muzea, Dokument o profesi konzervátora-restaurátora vytvořený pracovní skupinou Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR
2
 a 

odborné příspěvky zabývající se etikou práce etnografa či etnografa-muzejníka, které směřují k přípravě podkladů pro vznik nového etického kodexu pro 

etnografii.
3
 Obsah uvedených dokumentů byl zohledněn při koncepci metodiky.    

 

Metodika vychází ze sumarizovaných dat o podobě a vlastnostech tkanin přítomných na lidových oděvech z Moravy a Slezska pocházejících z časového 

období 1850 až 1950 uchovávaných ve sbírkách paměťových institucích. Data rovněž zohledňují údaje o oděvech a tkaninách ze zmíněného regionu i 

časového období, které jsou zachyceny v odborné etnografické, historické, technické i encyklopedické literatuře.  

 

Metodika je určena primárně pro práci s etnografiky z časového období 1850 až 1950.  

 

Metodiku lze použít jako podklad pro nedestruktivní dokumentaci všech tkanin historické povahy, neboť je založena na obecně platných požadavcích 

využívaných při práci s tkaninami historické povahy. 

 

Metodika přináší podklady pro práci s tkaninami před a při akvizici, a během katalogizace předmětu v paměťové instituci.  

  

                                                 
1 jako např. ČSN 80 0001 Textilie. Třídění a základní názvy, ČSN 80 0010 Textilie – Chemická vlákna – Druhové názvy, 80 0020 Názvosloví tkalcovských vazeb a 
vazebních technik. 80 0021 Názvosloví a charakteristika tkanin atd. 
2 Viz Etické kodexy. Etický kodex ICOM. Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea. Dokument o profesi konzervátora-restaurátora. Praha: Český výbor ICOM, 2014. 78 
s. ISBN 978-80-260-7405-2.  
3 Viz například DOUŠA, Pavel: Etika sbírkotvorné a prezentační činnosti muzea. Problematika spolupráce s komunitou a (eko)muzea. Národopisný věstník. 2014, roč. 73, č. 
2, s. 77-81. Dále MICHALIĆKA, Václav: Etika rekonstrukcí a prezentace historických jevů v muzeích v přírodě. Národopisný věstník. 2014, roč. 73, č. 2, s. 81-85.    
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2. Princip postupu dokumentace a identifikace tkanin  

 

Metodika vychází z premise, že práce s textilním předmětem ve směru k jeho dokumentaci a identifikaci má začít již v terénu a v momentu akvizice do sbírky 

paměťové instituce. První část metodiky MEP 1 se věnuje metodologii PREakviziční činnosti a přináší vzorový dotazník pro zachycení co nejširšího množství 

informací pocházejících od původního majitele/nositele/pamětníka ještě v terénu nebo nejpozději v době přejímání předmětu do sbírek, tedy během akvizice. 

Získaná data s informacemi z terénu či od posledních majitelů lze archivovat v elektronické databázi primárně určené k evidenci předmětů ve sbírkách. 

Sekundárně ji lze využít i jako prostor pro uložení, vyhledávání a archivaci získaných dat s vazbou k předmětu. Viz Příloha č. 1 Preakviziční dotazník. 

 

Návod k vedení standardizované odborné dokumentace předmětu v podobě metodiky MEP 2 rozvádí metodologii postupu vizuálních a haptických zkoušek i 

nedestruktivních fyzikálních zkoušek v případě etnografického materiálu. Nedestruktivní průzkum tkanin je veden se snahou o standardizovaný popis 

vlastností a parametrů historických tkanin a o standardizovaný popis jejich konstrukce. Během odborné dokumentace jsou získána porovnatelná data 

využitelná následně pro identifikaci skupiny typů tkanin, mezi něž popisovaný předmět náleží. Viz příloha č. 2 Dokumentace tkanin nedestruktivními postupy. 

Detailní dokumentace předmětu prostřednictvím popisných a měřitelných dat je výchozím momentem pro identifikaci textilií etnografického charakteru během 

inventarizace předmětů v metodice MEP 3, zaměřené na identifikaci tkanin. Nejprve jsou definovány základní znaky tkaniny jako textilního výrobku. Dále jsou 

určeny skupiny tkanin podle použitého materiálu v osnově a útku. V rámci každé skupině jsou uvedeny nejčastější typy tkanin, které se vyskytují 

v etnografickém materiálu z časového období 1850 až 1950 a k nim jsou přiřazeny charakteristické měřitelné a popisné vlastnosti. Soubor těchto vlastností je 

základem pro komparativní studium konkrétní tkaniny se souborem uvedených vlastností a katalogem tkanin v příloze. Postup identifikace tkaniny podle 

vlastností a obrazové přílohy dovede badatele k určení typu tkaniny podle společných znaků charakterizujících tyto tkaniny s ohledem na specifika 

etnografického materiálu. Viz příloha č. 3 Postup identifikace historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950  

na příkladu tkanin moravské provenience a příloha č. 4 Katalog tkanin.  

 

Identifikace textilií na podkladě předložené metodiky má pomoci s odborným určením předmětu. Výsledky mohou být využity i při stanovování zásad péče, 

parametrů vhodných pro krátkodobou i dlouhodobou prezentaci, i zásad pro edukaci pomocí textilních předmětů v muzejním prostředí. Ovšem tyto otázky 

metodika již nekomentuje.   
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Využití metodiky předpokládá elementární znalost textilní terminologie a tkalcovské technologie na minimální úrovni středoškolského vzdělání a spolupráci 

humanitně zaměřeného pracovníka paměťové instituce s konzervátorem-restaurátorem se zaměřením na textil (etnografický textil).  
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3. Dokumentace historických tkanin etnografického charakteru během akvizice – MEP 1 

 

Úvod  

Zde je představen modelový příklad řešení situace za pomoci PREakvizičního dotazníku, který má pomoci s formulací otázek při práci v terénu nebo během 

akvizice v muzejní a památkové instituci a s fixováním dat jednak v papírové nebo elektronické verzi dotazníku. Pro vyhodnocení předmětu se jeví jako 

výhodné, pokud jsou zaznamenána a archivována data k historii předmětu již v terénu nebo nejpozději v momentu akvizice. Toto časové období je voleno 

záměrně. Předmět je vyjímán z terénu a jedná se tedy o jeden z posledních momentů, kdy je možné zafixovat data od posledního majitele/nositele/tvůrce. 

Zkušenosti s evidencí předmětů říkají, že právě tyto informace jsou následně jedny z nejdůležitějších a bývají velmi často nenávratně ztraceny. Doporučení 

pro dokumentaci a archivaci sekundárních dat k předmětu není dosud dáno ani zákonem č. 122/2000 Sb. z. a pozdějšími úpravami, ani jinými doporučeními 

ze strany České národopisné společnosti či odborných komisí Asociace muzeí a galerií České republiky jako např. Etnografické komise či Muzeologické 

komise. Formulace dotazníku vychází z odborné praxe a z možností provázání získaných dat se sbírkovou dokumentací vedenou v paměťových institucích. 

Evidence předmětu samozřejmě vychází z metodiky dané zákonem č. 122/2000 Sb. a následných novelizací a vyhlášek. Současnou praxi ovlivňuje dosud již 

neplatný zákon č. 55/1959, z něhož vyplynuly muzejní postupy chápané nyní jako základní a standardní muzejní postupy.  

 

Jako ideální prostor pro uchování a zálohování vzniklých dat se nabízí přímo evidenční databáze sbírkotvorné instituce, kde mohou být uloženy odkazy na 

sekundární data k předmětům, jako např. terénní zprávy, dotazníky a jiné poznámky získané v terénu či během akvizice. V současné době nabízí elektronická 

archivace dat v programech Demus, Bach, a dalších komerčních produktů, nové možnosti pro zálohování a správu elektronických dat majících sekundární 

charakter vedle primárních evidenčních dat požadovaných při evidenci předmětů sbírkové povahy v paměťových institucích řídících se zákonem č. 122/2000 

Sb. z. O ochraně sbírek muzejní povahy. Tyto evidenční systémy umožňují vkládat k evidenci předmětu další elektronická data, která mohou pomoci 

s následnou identifikací a vyhodnocením významu a stavu předmětu v budoucnosti. Lze vkládat celé texty terénních zpráv s vazbou k předmětu, fotografie, 

videosekvence a zvukové záznamy.   

 

Výsledkem postupu dle MEP 1 je vyplněný preakviziční dotazník s vyhodnocením získaných informací podle stupnice dané MEP 1. Dotazník lze využít jako 

podklad pro evidenci předmětu v paměťové instituci a dále jako podklad pro dokumentaci předmětu podle MEP 2 a identifikaci předmětu dle MEP 3.  

 

Potup metodiky a podpůrné formuláře tvoří obsah přílohy č. 1 Preakviziční dotazník. 
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4. Dokumentace popisných a měřitelných vlastností historických tkanin etnografického charakteru – MEP 2  

 

Úvod  

Každou tkaninu charakterizuje soubor vlastností, které lze řadit do dvou kategorií – mezi měřitelné a popisné vlastnosti. Dokumentace dle MEP 2 je sestavena 

jako soubor postupů vedoucích ke zjištění vlastností předmětu (tkaniny). Metodika pracuje s takovými vlastnostmi, které spadají zejména do skupiny 

popisných vlastností. Ty jsou zaznamenány během vizuálních a haptických zkoušek využívajících zrak a hmat zapisovatele. Mezi popisné vlastnosti déle MEP 

2 řadí historické údaje spojené s původní existencí předmětu – informace s vazbou na lokaci regionu a poznatky o původním užití předmětu. Klasifikace 

popisných vlastností využívá definovanou terminologii, aby byl obsah termínů jasně a přesně určen. Díky tomu jsou zaznamenaná zjištění porovnatelná.  

K souboru popisných vlastností je přiřazen soubor měřitelných vlastností, které jsou zjištěny nedestruktivní cestou. Měřitelné vlastnosti vypovídají a konstrukci 

tkaniny a použitých výrobních či úpravárenských technologií. Postupy popisované v této kapitole nemají charakter chemické ani chemicko-fyzikální zkoušky. 

Základem je popis jednotlivých částí tkaniny, konstrukčních a technologických vlastností. Provádění dokumentace pomocí popisu přesto vyžaduje přesné 

dodržování postupů z důvodu potřeby získání porovnatelných výsledků. Pro úspěch metody lze doporučit spolupráci zapisovatele (např. správce sbírky, 

kurátora mobiliárních fondů, dokumentátora, historika, etnografa apod.) s konzervátorem-restaurátorem. Správné provedení základního popisu tkaniny je 

předpokladem pro úspěšnou identifikaci tkaniny dle MEP 3 a v důsledku také pro stanovení zásad zacházení s předmětem v paměťové instituci, které zajistí 

trvale udržitelný stav sbírkového materiálu.  

 

Základem dokumentace historických tkanin je tedy zaznamenávání popisných vlastností tkaniny, které mohou ve spojení se zjištěními z měřitelných zkoušek 

pomoci identifikovat druh tkaniny prostřednictvím metodiky MEP 3.   

 

Přehled parametrů pro dokumentaci tkaniny dle MEP 2: 

A. Lícová a rubová strana tkaniny  

B. Směr osnovních a útkových nití 

C. Raport  

D. Dostava  

E. Vazba 
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F. Vzor tkaniny  

G. Barevnost tkaniny  

H. Materiál osnovní a útkové nitě 

 

Potup metodiky a podpůrné formuláře tvoří obsah přílohy č. 2 Dokumentace tkanin nedestruktivními postupy.  
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5. Postup identifikace historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950 na příkladu tkanin moravské provenience - MEP 3 

 

Úvod 

Postup identifikace tkaniny navazuje na MEP 2, kde byly zaznamenány vizuální a haptické parametry tkaniny a technické i konstrukční parametry tkaniny.  

Vedle popisných vlastností je tedy předpokladem pro užití metodiky MEP 3 vypracovaný technický popis tkaniny s určením raportu, dostavy, vazby, vzoru, 

barevnosti a surovinového složení nití v osnově a útku. Identifikace tkaniny je vypracována jako komparativní metoda, kdy na základě zaznamenaných údajů 

z MEP 2 je tkanina porovnávána s údaji v tabulce v příloze č. 3 a s fotopřílohou v příloze č. 4 k MEP 3. Identifikace tkaniny je tedy založena na komparaci 

zjištěných údajů z konkrétní tkaniny s vlastnostmi daného typu tkanin sestavenými podle historických tkanin doložených v muzejních sbírkách a údajů 

z dobové literatury.  

 

Metodika nabízí nedestruktivní metodu pro identifikaci typu tkaniny na základě komparativního studia se souborem generalizovaných údajů získaných ze 

studia historických tkanin, dobových literárních záznamů a etnografických reálií. Cílem metodiky je zařazení tkaniny do odpovídající skupiny dle materiálu 

osnovních a útkových nití a stanovení typu tkaniny bez ohledu na používané regionální názvy, které mají různý původ. Mohou být výsledkem zkomolení 

původního názvu, mohou vycházet z původního účelu tkaniny, barevnosti, převažujícího vzoru, profesního zaměření nositelů apod. Snahou metodiky je 

pomoci s identifikací typu tkaniny podle odborných měřítek a s ohledem na současnou etnografickou terminologii.     

 

Potup metodiky a kontrolní formulář tvoří obsah přílohy č. 3 Postup identifikace historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950  

na příkladu tkanin moravské provenience. Fotodokumentace tkanin je vložena v příloze č. 4 Katalog tkanin. 

 

 

6. Seznam zkratek 

ICOM – The Internation Council of Museums (Mezinárodní rada muzeí) 

NAKI – program Národní a kulturní aktivity 

NÚLK – Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 

MEP – Metodika etnografického průzkumu 
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7. Seznam příloh 

Příloha č. 1: Preakviziční dotazník – MEP 1 

Příloha č. 2: Dokumentace tkanin nedestruktivními postupy – MEP 2 

Příloha č. 3: Postup identifikace historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950 na příkladu tkanin moravské provenience - MEP 3 

Příloha č. 4: Katalog tkanin  

. 

8. Osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky 
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Metodika nedestruktivního průzkumu historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950, jejich 

dokumentace a identifikace. 

MEP (Metodika etnografického průzkumu) 

 

 

Příloha č. 1. 

PREakviziční dotazník 

 

 

Vypracovali 

PhDr. Petra Mertová, Ph.D. 

Ing. Alena Samohýlová 

Ludvík Holcner 

 

 

 

Národní ústav lidové kultury 

Strážnice 

2015 
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Informace pro uživatele  

Pro vyhodnocení všech informací spojených s předmětem v procesu muzealizace a zejména v souvislosti s katalogizací se jeví jako výhodné, pokud jsou 

zaznamenána data k historii předmětu již v terénu nebo nejpozději v momentu akvizice. Toto časové období je voleno záměrně. Předmět je přejímán z terénu 

a jedná se tedy o jeden z posledních momentů, kdy je možné zafixovat data od posledního majitele/nositele/tvůrce. Zkušenosti s evidencí předmětů říkají, že 

právě tyto informace jsou následně jedny z nejdůležitějších a bývají velmi často nenávratně ztraceny. Zaznamenaná data je důležité tako vhodně archivovat 

v podmínkách umožňujících jejich dlouhodobé ukládání. Doporučení pro dokumentaci a archivaci těchto sekundárních dat není dosud dáno, ani zákonem č. 

122/200 Sb. z. a pozdějšími úpravami, ani jinými doporučeními ze strany např. České národopisné společnosti, Etnografické komise, Muzeologické komise či 

jinými odbornými komisemi. Lze se inspirovat např. v archivní či knihovní sféře. Zde však předmět archivace splňuje odlišná kritéria, než v muzejním 

prostředí. Formulace dotazníku vychází z odborné praxe a z možností provázání získaných dat se sbírkovou dokumentací vedenou v paměťových institucích. 

Evidence předmětu samozřejmě vychází z metodiky dané zákonem č. 122/2000 Sb. a následných novelizací a vyhlášek. Současnou praxi ovlivňuje dosud již 

neplatný zákon č. 55/1959, z něhož vyplynuly muzejní postupy chápané nyní jako základní a standardní.  

 

Doporučení k archivaci dat 

Pro uchování a zálohování elektronických dat, vzniklých během akvizice nebo ještě před ní, se nabízí přímo elektronická evidenční databáze sbírkotvorné 

instituce. V ní mohou být uloženy odkazy na sekundární data k předmětům, jimiž mohou být terénní zprávy, dotazníky a jiné poznámky získané během 

akvizice. V současné době nabízí elektronická archivace dat v programech Demus, Bach, a v dalších komerčních produktech, nové možnosti pro zálohování 

a správu dat majících sekundární charakter vedle primárních evidenčních dat požadovaných při evidenci předmětů sbírkové povahy v paměťových institucích 

řídících se zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Tyto evidenční systémy umožňují vkládat k evidenci předmětu další dokumenty, které 

mohou pomoci s následnou identifikací a vyhodnocením významu a stavu předmětu v budoucnosti. Lze vkládat celé texty terénních zpráv s vazbou 

k předmětu, fotografie, videosekvence aj. V případě programu Demus i Bach lze přímo do inventární karty vložit základní údaje o místě uložení sekundární 

dokumentace, stručný popis obsahu, poznámky aj. Lze využít možnosti vkládat naskenované listy dotazníků a terénních zpráv formou jpg. souborů, které 

budou připojeny k předmětu, respektive k příslušnému přírůstkovému nebo inventárnímu číslu.  
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1 Zdůvodnění postupu 

Cílem postupu je získat a fixovat maximum informací o předávaném předmětu, případně přímo od osob spojených s výrobou, užíváním či ošetřováním 

předmětu ještě v původní lokalitě užití.  

 

2 Použití postupu 

Postup uplatní pracovník paměťové instituce při přejímání jakéhokoli předmětu, který obsahuje textilii, a to i v případě, že předávající osoba předem 

prohlašuje, že nemá příslušné vědomosti o předávaném předmětu. 

 

3 Definice 

3.1 Konstrukční parametry jsou vlastnosti, které předmět charakterizují z hlediska surovinového složení a fyzikálních parametrů. 

3.2 Technologické parametry jsou vlastnosti, které předmět získá v průběhu svého zpracování. 

 

4 Podstata postupu 

Postup je založen na přímém rozhovoru s předávající osobou, kdy jsou voleny otázky podle pořadí daného dotazníkem, jež je uložen v příloze postupu. 

Odpovědi zaznamenává pracovník instituce ihned do formuláře a současně klasifikuje jejich hodnotu podle míry přesnosti informace.  

 

5 Nároky na realizátora tohoto postupu 

Tazatel musí mít znalosti textilní problematiky tj. výrobní technologie, zušlechťování i zkušebnictví na úrovni středoškolského vzdělání. Předpokladem je 

rovněž historické či etnologické vzdělání tazatele na minimální úrovni bakalářského stupně vysokoškolského studia.  

Tazatel musí vždy dbát na to, aby dotazovaný porozuměl otázce a chápal, na co je tázán. Musí respektovat formulace dotazovaného a přesně je zapisovat, 

aby nedošlo k omylům při vyhodnocování obsahu dotazníku.  

 

7 Provedení 

7.1 Tazatel nejprve zaznamená od dotazovaného identifikační údaje k jeho osobě a k popisovanému předmětu. Dále postupuje v získávání informací podle 

dotazníku, který je přílohou tohoto postupu. 

7.2 Dotazník vyplňuje tazatel na základě odpovědí dotazovaného. Dotazník se vyplňuje pro každý druh tkaniny obsažený v předmětu. 
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7.3 Tazatel zaznamená příslušnou odpověď předávajícího a současně hodnotí míru přesnosti informace odpovědi od A do F. 

A) poskytuje přesnou a hodnověrnou informaci, může předat vzorky tkanin identické s tkaninami obsaženými v předmětu, 

B) poskytuje přesnou a hodnověrnou informaci, nemůže předat vzorky tkanin identické s tkaninami obsaženými v předmětu, 

C přesnost informace je nejistá, 

D) nemůže poskytnout žádnou informaci, 

E) může odkázat na literaturu, kde lze informaci získat nebo ověřit, 

F) informaci nezná, nemůže poskytnout odkaz dle D. 

7.4 Pověřený pracovník muzea pořídí k převzatému předmětu fotodokumentaci dle zvyklostí muzea nebo podle jiné platné metodiky digitalizace předmětů 

sbírkové povahy užívané v instituci.  

 

8 Výsledek postupu  

Výsledkem tohoto postupu je: 

- vyplněný PREakviziční dotazník dle Přílohy č. 1,  

- zhodnocení získaných informací podle dané stupnice dle MEP 1, 

- fotodokumentace předmětu, 

- podklad pro evidenci předmětu v paměťové instituci, 

- podklad pro dokumentaci předmětu dle MEP 2, 

- podklad pro identifikaci předmětu dle MEP 3. 
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PREakviziční dotazník  

 

PREakviziční dotazník  

 

Instituce:  

Předmět zařazen do sbírky pod přírůstkovým číslem:  

Předmět zařazen do sbírky pod inventárních číslem: 

Podmínky pro záznam údajů:  

Informace získány v terénu:  ano/ ne 

Informace získány v instituci: ano/ ne 

Původce dotazníku:   Jméno a příjmení zapisovatele, vztah k instituci:   

 

 

Jméno a příjmení informátora, vztah k popisovanému předmětu:   

 

 

 

Datum: …………………/….…………………….  20………. 

Kategorie Požadované údaje:  Hodnota informace 

A-F 

Předmět  Stručný popis předmětu:  

 

 

Převažující barevnost: přírodní bílá, přírodní tmavá, melanž, vícebarevná, bílá, žlutá, červená, černá, 

šedá, modrá, hnědá, zelená, oranžová, fialová, růžová, jiná:…………………………  

Původní účel předmětu: 

 

Způsob užívání předmětu (popiš, jak byl předmět oblékán, nošen, uvazován, skládán, aranžován apod.):  
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Fyzický stav předmětu:    zachovalý   ano/  ne 

                                        poškozený   ano/ ne 

 

V případě poškození uveď, kde a jak je předmět poškozen: 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

 

Předmět je spravován, zašíván nebo přešíván:         ano/ ne 

Popiš místa, kde je předmět spravován, zašíván nebo přešíván a uveď, o jakou opravu nebo zásah se 

jedná: ………………….…………………………………………………  

……………………………………………………………………... 

Majitel, nositel, uživatel:   Jméno a příjmení posledního majitele předmětu: 

 

Jméno a příjmení posledního nositele/ uživatele předmětu, případně s udáním lokality: 

 

Bydliště majitele: 

 

Předmět byl užíván v místě bydliště majitele:      ano/ ne 

 

Další lokalita užívání předmětu:   

 

V jakém vztahu je poslední majitel k předmětu: zdědil, koupil, nechal zhotovit, jiný: 

……………………………………….…….. 

 

Zhotovitel:  Jméno a příjmení zhotovitele předmětu:   
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Lokalita zhotovení předmětu:  

Doba (rok), kdy byl předmět zhotoven:  

Výrobní technologie a postupy: 

 

 

 

 

Obvyklý způsob uložení 

předmětu:   

Na ramínku                                                 ano/ ne 

Složený ve skříni na ploše                          ano/ ne 

Smotaný a zavěšený                                  ano/ ne 

Smotaný a položený                                   ano/ ne 

Pověšený na poutku/poutkách                   ano/ne 

Jiný:  ……………………………………………………….... 

 

Ošetřování:  Praní:                                                         ano/ ne 

Prací prostředky: ……………………………………………. 

Žehlení:                                                     ano/ ne 

Bělení:                                                       ano/ ne 

Bělící prostředky a metody: ………………………………………………………………….  

Tužení:                                                      ano/ ne 

Používané tužící prostředky: ………………………………………………………………..….. 

Jiné způsoby ošetřování: ……………………………………. 
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Metodika nedestruktivního průzkumu historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950, jejich dokumentace a identifikace. 

MEP (Metodika etnografického průzkumu) 

 

 

Příloha č. 2. 

Dokumentace tkanin nedestruktivními postupy 

 

 

 

 

 

Vypracovali 

PhDr. Petra Mertová, Ph.D. 

Ing. Alena Samohýlová 

Ludvík Holcner 

 

 

Národní ústav lidové kultury 

Strážnice 

2015 
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Informace pro uživatele:  

Každý druh a typ tkaniny má společné charakteristické vlastnosti. Proto je základem dokumentace, tedy odborného popisu historických tkanin, část věnovaná 

popisným vlastnostem tkaniny, které mohou ve spojení se zjištěními z měřitelných zkoušek pomoci identifikovat druh a typ tkaniny. Popisné vlastnosti jsou 

zjišťovány na tkanině bez použití zkušebních přístrojů či pomůcek. K vyjádření popisných vlastností předmětu je sestaven tento metodický postup, který má 

pomoci historikům a správcům sbírek v jejich práci. Postup využívá odbornou textilní terminologii, aby zjištění byla vzájemně porovnatelná a obsah termínů 

jasně a přesně vyjádřen. Postupy popisované v části měřitelných vlastností nemají charakter chemické ani chemicko-fyzikální zkoušky. Základem je popis 

konstrukčních a technologických vlastností tkaniny dle vizuálních zkoušek. Provádění dokumentace pomocí popisu přesto vyžaduje přesné dodržování 

postupů z důvodu potřeby získání porovnatelných výsledků. Pro úspěch metody lze doporučit koordinaci správce sbírky (kurátora mobiliárních fondů, 

dokumentátora, historika, etnografa apod.) s konzervátorem-restaurátorem. Správné provedení základního popisu tkaniny je předpokladem pro úspěšnou 

identifikaci tkaniny dle MEP 3 a v důsledku také pro stanovení zásad zacházení s předmětem v paměťové instituci v rámci zásad tzv. preventivní konzervace. 

 
1. Přehled posuzovaných parametrů 

 

A. Lícová a rubová strana tkaniny 

 

B. Směr osnovních a útkových nití 

 

C. Raport vzoru 

 

D. Dostava 

 

E. Vazba 

 

F. Vzor tkaniny  

Vzor vzniklý použitím různých (barevně, konstrukčně) osnovních nití – podélné proužky 

Vzor vzniklý použitím různých (barevně, konstrukčně) útkových nití  - příčné proužky 
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Vzor vzniklý použitím různých osnovních i útkových nití – kostka, káro 

Vzor vytkávaný – brošováním, lancováním 

Vzor vyšitý  

Vzor vzniklý metodou pozitivního tisku  

Vzor vzniklý metodou negativním tisku a/nebo dalšími rezervážními technikami 

 

G. Barevnost tkaniny  

 

H. Materiál osnovní a útkové nitě 

Přírodní vlákna rostlinné povahy- konopí, len, bavlna  

Přírodní vlákna živočišné povahy – vlna ovčí, pravé hedvábí 

Nerostná vlákna – kovová vlákna   

Chemická vlákna – viskózové vlákno, viskózová střiž, celulóza 

 

 

Definice parametrů a škála pro hodnocení  

Definice vychází z Českých technických norem skupiny 08 pro textilní výrobky. 

 

1. Lícová a rubová strana tkaniny 

Lícová strana tkaniny je ta, která byla použita jako lícová strana u střihově řešeného předmětu (oděvu), případně ta, která je viditelná a není obrácena do rubu 

předmětu (například podšívka všitá do oděvu). U fragmentárních a vzorkových tkanin je to strana s nižším počtem povrchových úpravárenských úkonů, 

případně s vyšším počtem degradujících vlivů (např. mechanického poškození, degradace vlivem světla, znečištění).  

 

Rubová strana je opakem strany lícové. U oděvních součástek bývá rubová strana svrchní tkaniny zakryta podšívkou. Zpravidla je rubová strana méně 

vystavena degradačním účinkům.    

2. Směr osnovních a útkových nití 
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Osnovní nitě leží v podélném směru tkaniny a jsou provazovány v kolmém směru útkovými nitěmi.   

Útkové nitě leží v příčném směru tkaniny a provazují v příčném směru osnovní nitě. 

 

3. Raport vzoru 

Jedná se o minimální rozměr opakujícího se vzoru tkaniny. 

 

4. Dostava  

Počet osnovních nebo útkových bodů ve tkanině na jednotku délky, zpravidla na délce 10 cm. Může se vyjadřovat také zlomkem, kdy jmenovatel je počet 

osnovních nití a čitatel počet útkových nití na jednotku délky.  

 

5. Vazba 

Způsob křížení osnovních a útkových nití ve tkanině, rozlišujeme vazbu plátnovou, keprovou, atlasovou a jejich odvozeniny. Dále rozlišujeme vazby složené či 

fantazijní a vazby speciální (víceosnovní a víceútkové). Mezi složené vazby patří štruková, krepová, vaflová aj. vazba. Mezi vazby speciální patří vazby pro 

vlasové tkaniny (samet), dvojité tkaniny (dubly, flauše), pro tkaniny vzorované pomocí žakárového stavu, smyčkové tkaniny, perlinkové tkaniny.    

 

6. Vzor tkaniny  

Plocha tkaniny může být vzorována několika možnými technikami. Jako vzorovaná tkanina je chápána taková tkanina, jejíž povrch je zdoben vazbou, nebo 

vazbou s použitím provazování barevných nití v osnově, útku nebo v kombinaci barevných nití v osnově i útku. Vzorovaný povrch je také takový, který je 

potištěn.  

Rozlišujeme vzory do skupin:   

Vzor vzniklý použitím různých (barevně, konstrukčně) osnovních nití – podélné proužky 

Vzor vzniklý použitím různých (barevně, konstrukčně) útkových nití  - příčné proužky 

Vzor vzniklý použitím různých osnovních i útkových nití – kostka, káro 

Vzor vytkávaný – brošováním, lancováním 

Vzor vyšitý  

Vzor vzniklý metodou pozitivního tisku  
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Vzor vzniklý metodou negativním tisku a/nebo dalšími rezervážními technikami 

 

7. Barevnost tkaniny 

Jednobarevná – tkanina jedné barvy dosažené přírodním zabarvením, bělením nebo barvením v kuse, nití, vlákenné suroviny. 

Vícebarevná – tkanina dvou a více barev, přičemž se rozlišuje, zda se jedná o pestře snovanou tkaninu, pestře házenou tkaninu, pestře tkanou tkaninu, 

barevně kombinovanou tkaninu, melanžovou tkaninu nebo potištěnou tkaninu. Viz ČSN 800021. 

 

8. Materiál osnovní a útkové nitě 

Přírodní vlákna rostlinné povahy- konopí, len, bavlna  

Přírodní vlákna živočišné povahy – vlna ovčí, pravé hedvábí 

Nerostná vlákna – kovová vlákna   

Chemická vlákna – viskózové vlákno, viskózová střiž, celulóza 
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Popisné vlastnosti tkaniny 

 

A / Určení lícové a rubové strany pomocí vizuální a haptické zkoušky 

 

1.1. Zdůvodnění postupu 

Pro popis tkaniny je prvotním momentem určení lícové a rubové strany. Od tohoto určení je dále postupováno směrem k určení osnovních a útkových nití, 

raportu vzoru a dostavy tkaniny, vazby tkaniny a určení jejího druhu. Lícová strana je také nositelem informací o používaných úpravárenských a výzdobných 

technologií. Porovnání stavu lícové a rubní strany tkaniny je také výchozím bodem pro určení stavu poškození tkaniny vlivem nadměrného působení světla, 

vlhkosti, plísní, hmyzu a mechanického poškození. 

 

2. Použití postupu 

Postup je možné použit v případě, kdy je tkanina zachována jako část oděvní součástky, či jiného textilního výrobku. Postup je možné použít i pro tkaniny 

dochované pouze ve zlomku případně pro dochované výrobní vzorky tkanin.  

Popis předmětu podle pohmatu lze využít u takových předmětů, u nichž nehrozí nebezpečí poškození, např. nejsou tak poškozeny, aby se mohly rozpadnout, 

zlomit, prasknout apod.  

 

3. Definice 

Lícová strana tkaniny je ta, která byla použita jako lícová strana u střihově řešeného předmětu (oděvu), případně ta, která je viditelná a není obrácena do rubu 

předmětu (například podšívka všitá do oděvu). U fragmentárních a vzorkových tkanin je to strana s nižším počtem povrchových úpravárenských úkonů, 

případně s vyšším počtem degradujících vlivů (např. mechanického poškození, degradace vlivem světla, znečištění).  

 

Rubová strana je opakem strany lícové. U oděvních součástek bývá rubová strana svrchní tkaniny zakryta podšívkou. Zpravidla je rubová strana méně 

vystavena degradačním účinkům.    
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Pevný kraj je netřepivý kraj tkaniny. Jedná se o kraj, kde se útkové nitě otáčí kolem krajních osnovních nití a vrací se zpět do tkaniny (v případě tkaniny 

zhotovených na ručních stavech nebo na člunkových stavech). Pevné kraje jsou často zhotoveny plátnovou vazbou z odlišně barevných osnovních nití či 

osnovních nití odlišné síly.  

 

Lesk tkaniny je typická vlastnost hedvábných tkanin. U dalších tkanin je lesk znakem obnošení tkaniny nebo povrchových vad. Lesk u textilie je tím větší, čím 

je tkanina hladší. Metodika rozlišuje - vysoký, hedvábný, slabý nebo matný lesk. 

 

Omak je haptický dojem z povrchu tkaniny, který se vyjadřuje jako drsný, jemný, hladký, hebký, měkký, tvrdý, teplý, studený. 

 

4. Podstata postupu 

Určení lícové a rubové strany spočívá pouze v nedestruktivním vizuálním a haptickém zhodnocení obou povrchů tkaniny a porovnání s vlastnostmi, které 

lícové a rubní strany mohou vykazovat, tak jak je definováno v přiložené tabulce.  

Není potřeba speciálních pomůcek, využíváme pouze zrak a hmat popisovatele.   

 

5. Provedení 

1. Oděv či vzorek tkaniny jsou položeny na čistý stůl překrytý hedvábným papírem nebo bílou bavlněnou či lněnou tkaninou vypranou v pracím prostředku bez 

optických zjasňovacích prostředků. Oděv je položen na podložku rubovou stranou dolů. Základním vodítkem pro určení líce oděvu je střihové řešení, kdy 

okraje jednotlivých dílů historických oděvů byly ve švech vždy obráceny do rubu.  

2. Popisovatel zjišťuje vizuálně vlastnosti jedné strany a následně je zaznamená a porovná je s parametry uvedenými v tabulce č. 1. 

3. Popisovatel pouze lehkým dotykem konečků prstů bez výraznějšího tlaku na tkaninu zjišťuje vlastnosti jedné strany a porovná je s parametry uvedenými 

v tabulce č. 2.  

4. Popisovatel otočí tkaninu na druhou stranu a opakuje postup dle bodu č. 2 a 3. 

  

6. Výsledek zkoušky 

Provedení a výsledek postupu jsou značně ovlivněny zkušenostmi zapisovatele. 

Na základě shody s údaji z tabulky č. 1 a č. 2 zapisovatel zjistí, která ze stran je lícová a která rubová.    
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7. Informace o přesnosti postupu 

Provedení a výsledek postupu jsou značně ovlivněny zkušenostmi zapisovatele. 

U tzv. oboulícních tkanin je výsledek zkoušky pouze informativní. Je potřeba doplnit fyzikální zkoušky či technologický rozbor tkaniny. 

 

Tabulka č. 1                    Vizuální parametry vlastností lícové a rubové strany tkaniny   

Lícová strana  ANO / NE Rubová strana ANO / NE 

Líc má lépe zušlechtěný povrch.  Líc nemá zušlechtěný povrch, případně je povrch zušlechtěn 

méně. 

 

U vlasové tkaniny je vlas pouze na lícové straně (samet, 

manšestr, dyftýn, cibelín, plyš).  

 U vlasové tkaniny není vlas na rubové straně.  

 

 

Tištěný vzor je zřetelnější na lícové straně, nebo je viditelný 

pouze na lícové straně.   

 Tištěný vzor není viditelný na rubové stran, nebo je méně 

viditelný.  

Pozor výjimka: u modrotiskových tkanin může být i 

oboustranný potisk! 

 

Vzor u vazebně barevných tkanin je (může být) zastřen 

počesaným vlasem. 

   

Lícová strana je vyleštěna do vysokého lesku.   Rubová strana není vyleštěna do vysokého lesku.   

Lícová strana je více znečištěna než rubová strana.  Rubová strana není více znečištěna než lícová strana.  

Lícová strana je vyšisovaná vlivem působení světla, 

zejména u hedvábných a potištěných tkanin. 

 Lícová strana není vyšisovaná vlivem působení světla, 

zejména u hedvábných a potištěných tkanin. 

 

Lícová strana je odřením zbavena vyčesaného vlasu, 

v případě vlněných i bavlněných tkanin.  

 Lícová strana není odřením zbavena vlasu, v  případě 

vlněných i bavlněných tkanin.  
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Tabulka č. 2                                                                                                                               Haptické parametry lícové a rubové strany  

Lícová strana  ANO / NE Rubová strana ANO / NE 

Lícová strana je zbavena vzhledových vad, např. nopků, 

uzlíků, volných konců nití. 

 Na rubové straně mohu být vzhledové vady – nopky, uzlíky, 

volné konce nití. 

 

Lícová strana je jemnější  Rubová strana má hrubší povrch.    

Lícová strana má vyčesaný vlas   Rubová strana nemá vyčesaný vlas.  

Pozor výjimka: V případě vlněných tkanin může být vlas i na 

rubové straně.   

 

Omak - drsný, hladký, hebký, měkký, tvrdý, suchý, mokrý, 

teplý, studený aj. 

 

 Omak - drsný, hladký, hebký, měkký, tvrdý, suchý, mokrý, 

teplý, studený aj. 

 

 

    

 

 

B / Určení směru osnovních a útkových nití pomocí vizuálních a haptických zkoušek  

 

1. Zdůvodnění postupu   

Směr osnovních a útkových nití je zásadní údaj pro popis, zkreslení a následně určení vazby tkaniny. Na správném stanovení směru osnovních a útkových nití 

je závislý další detailnější popis technologických parametrů, jako raport vzoru, dostava a vazba tkaniny, technické zpracování nití a materiálový popis.   

 

2. Použití postupu 

Postup je možné použit v případě, kdy je tkanina zachována jako část oděvní součástky, či jiného textilního výrobku. Postup je možné použít i pro tkaniny 

dochované pouze ve zlomku případně pro dochované výrobní vzorky tkanin.  
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Postup je vhodné použít u takových tkanin, u kterých nehrozí nebezpečí poškození v případě dotyku či manipulace, např. nejsou tak poškozeny, aby se mohly 

rozpadnout, zlomit, prasknout apod. Pokud se jedná o choulostivější textilii, je vhodné tkaninu zkoumat přímo pod mikroskopem nebo pořídit fotografii vzorku 

v kvalitním rozlišení a o vysokém objemu dat spolu s měřítkem. Následně pak data analyzovat v PC.  

 

3. Definice 

Osnovní nit je jednou z nití soustavy osnovních nití. Osnovní nitě leží v podélném směru tkaniny a jsou provazovány v kolmém směru útkovými nitěmi. 

Osnovní soustava nití vytváří podélný směr tkaniny. V původní tkanině je to směr nití s rovnoběžně ležícím pevným krajem tkaniny. Vzorek tkaniny je 

prezentován vždy s osnovními nitěmi ve svislém směru, není-li uvedeno jinak. Stejně tak v grafickém znázornění tkaniny a ve vzornici vazby je vždy osnovní 

niť zakreslena ve svislém směru.  

 

Útková niť je jedna z nití soustavy nití útkových. Útkové nitě provazují osnovní nitě v kolmém směru v šíři tkaniny, od jednoho pevného kraje k druhému. V 

grafickém znázornění tkaniny jsou útkové nitě zakreslovány vodorovně, stejně tak jako ve vzornici vazby.  

 

Pevný kraj je netřepivý kraj tkaniny. Jedná se o kraj, kde se útkové nitě otáčí kolem krajních osnovních nití a vrací se zpět do tkaniny (v případě tkaniny 

zhotovených na ručních stavech nebo na člunkových stavech). Pevné kraje jsou často zhotoveny plátnovou vazbou z odlišně barevných osnovních nití či 

osnovních nití odlišné síly.  

 

4. Podstata postupu 

Určení směru osnovních a útkových nití spočívá pouze v nedestruktivním vizuálním a haptickém zhodnocení obou povrchů tkaniny a porovnání s vlastnostmi, 

které lícové a rubní strany mohou vykazovat, tak jak je definováno v přiložené tabulce.  

Není potřeba speciálních pomůcek, využíváme pouze zrak a hmat popisovatele.   

Pokud se jedná o jemné a/nebo choulostivější textilii, je vhodné tkaninu zkoumat přímo pod mikroskopem nebo pořídit fotografii vzorku v kvalitním rozlišení a 

o vysokém objemu dat spolu s měřítkem. Následně pak data analyzovat v PC. 

 

5. Provedení 



NÚLK Strážnice         Metodika etnografického průzkumu 

 
11 

 

Stránka | 11 

1. Oděv či vzorek tkaniny jsou položeny na čistý stůl překrytý hedvábným papírem nebo bílou bavlněnou či lněnou tkaninou vypranou v pracím prostředku bez 

optických zjasňovacích prostředků. Oděv je položen na podložku rubovou stranou dolů. Vodítkem pro určení směru osnovních a útkových nití může být 

střihové řešení oděvu.  

2. Popisovatel zjišťuje vizuálně vlastnosti jedné strany a následně je zaznamená a porovná je s parametry uvedenými v tabulce č. 3. 

3. Popisovatel otočí tkaninu na druhou stranu a opakuje postup dle bodu č. 2. 

 

6. Výsledek zkoušky 

Provedení a výsledek postupu jsou značně ovlivněny zkušenostmi zapisovatele. 

Na základě shody s údaji z tabulky č. 3 zapisovatel zjistí, jakým směrem leží osnovní a útkové nitě.     

 

7. Informace o přesnosti postupu 

Provedení a výsledek postupu jsou značně ovlivněny zkušenostmi zapisovatele. 

U tzv. oboulícních tkanin je výsledek zkoušky pouze informativní. Je potřeba doplnit fyzikální zkoušky či technologický rozbor tkaniny. 

 

Tabulka č. 3                                                              Určení směru osnovních a útkových nití podle vizuální zkoušky 

Osnovní nitě  ANO / NE Útkové nitě ANO / NE 

Osnovní nitě jsou méně zvlněné.  Útkové nitě jsou více zvlněné.  

Osnovní nitě jsou rovnoběžné s pevným krajem  Útkové nitě jsou kolmé k pevnému kraji.  

Osnovní příze je z kvalitnějších, jemnějších a delších vláken.  Útkové příze jsou (mohou být) hrubší a méně kvalitní.  

Osnovní nitě mají větší pevnost.  Útkové nitě jsou jednoduché, mají menší počet zákrutů.   

Osnovní nitě jsou více kroucené a skané.    

Osnovní nitě mají pravý zákrut.   Útkové nitě mají levý zákrut.  

U směsových materiálů je osnova z kvalitnějšího materiálu.   U směsových materiálů je útek z méně kvalitnějšího 

materiálu. 

 

V případě kombinace vlna a bavlna je bavlna použita na  V případě kombinace vlna a bavlna je vlna použita na  



NÚLK Strážnice         Metodika etnografického průzkumu 

 
12 

 

Stránka | 12 

osnovu. Pozor: Může tomu být i obráceně! osnovu. Pozor: Může tomu být i obráceně! 

Tištěný vzor směřuje po osnově.   Tištěný vzor nesměřuje po útku.  

Počet osnovních nití je vyšší. Pozor: Může tomu být i 

obráceně! 

 Počet útkových nití je menší. Pozor: Může tomu být i 

obráceně! 

 

Vlas u vlněných tkanin je ve směru osnovy.  Vlas u vlněných tkanin není ve směru útku.  

Osnova má většinou vyšší dostavu.   Útek má nižší dostavu  

U barevných vzorů jsou barevné pruhy většinou po osnově    

    

 

 

Měřitelné vlastnosti tkaniny  

 

C/ Určení raportu vzoru 
 

1. Zdůvodnění postupu 
Raport vzoru je údaj, o rozměrové velikosti opakujícího se vzoru, vytvořeném na tkaninách vazbou tedy tkaním nebo tiskem. Údaj o raportu je využíván i pro 
vyjádření velikosti vzoru nesené techniky, např. vyšívaného vzoru, aplikovaného vzoru apod.  
 
2. Použití postupu 
Raport vzoru umožňuje porovnání dvou, nebo více tkanin s obdobným vytkaným vzorem nebo dekorováním, které jsou vytvořeny shodnou vazební technikou, 
tiskařskou technikou, případně jinou aplikovanou technikou, jako je např. vyšívání. Na základě vyjádření raportu vzoru lze detailněji specifikovat místo vzniku 
tkaniny, časového období vzniku tkaniny, případně určit regionální zařazení oděvu zhotoveného z tkaniny. 
 
2. Definice 
Tkanina je plošná textilie z jedné nebo více soustav podélných (osnovních) nití a z jedné nebo více soustav příčných (útkových) nití provázaných vzájemně 
v kolmém směru soustav. Viz ČSN 80001. 
 
Raport vzoru je nejmenší plocha tkaniny s dekorem, který se na tkanině pravidelně opakuje v podélném i příčném směru. Raport vzoru je vyjádřen délkovým 
rozměrem výšky a šířky, v centimetrech. Raport vzoru nezávisí na základní vazbě tkaniny.  
 
Vzor tkaniny bývá vytvořen různou cestou. Použitím různých (barevně, konstrukčně) osnovních nebo útkových nití, kdy vznikají podélné nebo příčné proužky, 
použitím různých (barevně, konstrukčně) obou druhů nití, kdy vzniká kostka nebo káro. Vzor může být vytkaný přidaným útkem, buď brožováním, kdy útek 
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vzoruje pouze v místě vzoru, nebo lancováním, kdy útek je zanášen v celé šíři tkaniny. Vzor může být vyšitý, vzniklý metodou pozitivního tisku, vzniklý 
metodou negativním tisku a dalšími rezervážními technikami. 
 
4. Podstata zjištění 
Raport spočívá ve změření nejmenší plochy, která se na tkanině opakuje po osnově a útku. Raport vytkaného vzoru se skládá ze dvou údajů: údaje o délce 
po osnově a délce po útku. U ručně tištěných tkanin a tkanin s opakovaným vyšitým motivem je pro vyjádření raportu nutná znalost osnovního a útkového 
směru tkaniny. Měření je plně nedestruktivní metoda. 
 
5. Zkušební pomůcky pro provedení postupu 
Kalibrované plastové či kovové pravítko nebo měřítko s milimetrovým dělením. 
Nejsou předepsány žádné podmínky pro ovzduší. 
 
6. Počet měření 
Není předepsán konkrétní počet měření. Provede se tolik měření, kolik umožňuje rozložení vzoru ve střihovém řešení oděvní součástky. 
 
7. Provedení 
Raport se zjišťuje na líci tkaniny. Rozměr raportu po osnově se zjistí přiložením měřítka ke spodnímu okraji motivu a odečte se délka k začátku stejného místa 
motivu po osnově. Rozměr raportu po útku se zjistí přiložením měřítka k levému okraji motivu a odečte se délka k začátku stejného místa motivu vodorovně 
po útku. 
 
8. vyjádření výsledku 
Raport vzoru se vyjadřuje číselným násobkem s délkovým údajem. 
 
Raport vzoru:  x a y/cm,             kde x je raport vzoru po osnově v cm a y je raport vzoru po útku v cm. 
 
 
 

 
D/ Zjišťování dostavy tkanin na oděvu nebo na vzorku 
 
1 Zdůvodnění postupu 
Tento postup se použije v případě, kdy u tkaniny nebyla zjištěna dostava jinou, spolehlivější cestou, tj. 
– od majitele/dárce předmětu nebo od výrobce tkaniny (podle postupu č. 1); 
– postupy stanovenými v ČSN EN 1049-2 (80 0814). 
 
2 Použití postupu 
2.1 Postup lze použít tehdy, kdy zkouškou je možné spolehlivě proměřit vzorek tkaniny o délce minimálně 50 mm ve směru osnovy a ve směru útku. Pokud to 
není možné, musí být u výsledku uvedeno, že podmínku nebylo možné splnit a uvést délku, na které byla dostava zjišťována. 
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2.2 Postup lze použít v případě, kdy povrch zkoumané tkaniny obsažené v kroji je nezastřený a jednotlivé osnovní a útkové nitě jsou při použití předepsaných 
optických pomůcek dobře viditelné. 
2.3 Při zastřeném povrchu, např. u valchovaných nebo počesaných tkanin, pokud není možné krycí vlas odstranit, je tento postup nepoužitelný. 
 
 
3 Definice 
Dostava je konstrukční parametr tkaniny, který uvádí počet osnovních a útkových nití na jednotku délky, zpravidla na 1cm. 
3.1 Dostava v osnově vyjadřuje počet osnovních nití na 1 cm v šířce tkaniny 
3.2 Dostava v útku vyjadřuje počet útkových nití na 1 cm délky tkaniny. 
 
4 Podstata postupu 
Postup je založen na oční kontrole vzorku. Na tkanině oděvu nebo vzorku tkaniny jsou sčítány nitě ve vodorovném a svislém směru tkaniny v určité délce. 
Získané hodnoty jsou následně přepočteny na délku 1 cm.  
 
5 Pomůcky pro provedení postupu 
5.1 Tři preparační jehly 
5.2 Podložka, do které lze zabodnout preparační jehly 
5.3 Ocelové kalibrované pravítko se stupnicí 1 mm 
5.4  Optické pomůcky, které se použijí podle dostupnosti měřených míst, a především podle 
         hustoty tkaniny: 
        - tkalcovská lupa 
        - lupa pro 2 až 6 násobné zvětšení s osvětlením 
        - digitální stereomikroskop s možností zvětšení vzorku ve velikosti 1x1 cm 
. 
6 Počet měření 
Měření se provede minimálně 1x, maximálně 3x na jednom vzorku v jednom místě. Lze provést větší počet měření, na různých místech.   
 
7 Provedení 
7.1 Měření se provádí v laboratorním prostředí, depozitáři, nebo v administrativních prostorách instituce. Vzorek je položen na rovnou čistou desku, překryt 
neutrálním papírem (hedvábným papírem) nebo vypraným plátnem neobsahujícím optické zjasňovací prostředky. Tkanina je narovnána do vodorovné plochy 
(s ohledem na fyzický stav tkaniny). 
7.2 Na vzorku je nejprve zjištěn směr osnovních a a útkových nití. 
a) u hladkých tkanin se vyhledá místo dobře dostupné optickými pomůckami; 
b) u valchovaných nebo počesaných tkanin místo s nezastřeným povrchem, tj. místo s opotřebovaným vlasem (například v podpáždí oděvu, v ohybu tkaniny 
na rukávech nebo v límci); pokud lze do tkaniny zasáhnout, odstraní se vlas bez porušení vazby tkaniny 
c) ke zjišťování dostavy je stejně vhodný líc i rub tkaniny. 
7.3 Určení směru osnovy a útku 
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Při určování směru osnovy a útku je třeba vycházet ze znalosti střihu částí kroje a ze znalosti polohování střihových dílů. Napomůže i vyhledání pevného kraje 
tkaniny. 
7.4 Vzorek se zatíží ocelovým pravítkem tak, aby jeho hrana byla rovnoběžná 
– s útkem pro zjištění dostavy v osnově 
– s osnovou pro zjištění dostavy v útku. 
7.5 Přibližně 5 mm od kraje vzorku se zapíchne preparační jehla a od vnějšího okraje jehly se určí vzdálenost 10 mm. Do tohoto místa se zapíchne druhá 
preparační jehla. 
7.6 Pomocí třetí preparační jehly se postupně počítají nitě na určené vzdálenosti. 
7.7 Následně jsou spočítány nitě v osnově a zaznamenán jejich počet. Pokud byly některé nitě propíchnuty preparačními jehlami, počítají se za půl nitě. 
7.8 Postup uvedený v 7.5 až 7.7 se provede pro zjištění dostavy v útku. 
 
8 Zjišťování počtu osnovních a útkových nití pomocí optických pomůcek 
Podle charakteru tkaniny a místa zvoleného k prozkoumání se zvolí měření: 
a) pomocí textilní lupy, která má určený výřez 10 mm nebo 25 mm. Lupa se přiloží ke tkanině tak, aby spodní hrana výřezu byla 
- rovnoběžná s útkem pro zjištění dostavy v osnově, nebo 
- rovnoběžná s osnovou pro zjištění dostavy v útku. 
Preparační jehlou se pečlivě oddělují a počítají jednotlivé nitě. Zaznamená se zjištěný počet nití ve zvoleném úseku. 
b) pomocí velké lupy nebo digitálního mikroskopu. Úseky zvolené ke zjištění dostavy se změří ocelovým posuvným měřítkem. První a poslední nit ve 
zvoleném úseku se označí preparačními jehlami nebo jiným vhodným způsobem. S použitím optické pomůcky a preparační jehly se spočítají nitě na 
zvoleném úseku. Zaznamená se zjištěný počet nití a délka zvoleného úseku. 
c) Pokud je měřených míst více, zaznamená se u každého měřeného místa počet nití v osnově a v útku a délka měřeného místa 
 
9 Výpočet a vyjádření výsledků 
Dostava v osnově a v útku se vypočítá samostatně pro osnovu a útek podělením počtu spočítaných nití délkou měřeného úseku a výsledek se vynásobí 
deseti. Výsledek se vyjádří v počtu nití na 1 cm. 
Při zjišťování dostavy v několika měřeních se z výsledků vypočítá aritmetický průměr. Výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. 
 
10 Zpráva o zkoušce 
Zpráva o zkoušce musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
– podrobné označení a původ vzorku – název, evidenční údaj, název instituce; 
– velikost měřené tkaniny (délka, šířka); 
– počet nití v osnově na 1 cm; 
– počet nití v útku na 1 cm; 
– jméno zkoušejícího; 
– datum zkoušky; 
– údaj, že zkouška byla provedena podle postupu MEP 2. 
 
11 Související předpisy 
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– ČSN EN 1049-2 (ČSN 80 0814 Textilie – Tkaniny – Konstrukce – Metody analýzy – Část 2: stanovení dostavy 
– MEP 1 
 
12 Informace o přesnosti postupu 
Přesto, že podstata metody odpovídá ČSN EN 1049-2 (ČSN 80 0814), nelze výsledky zjištěné podle tohoto postupu považovat za stejně spolehlivé. Měřená 
délka nebude zpravidla tak velká, aby dostava byla zjištěna se stejnou přesností vyžadovanou ČSN EN 1049-2 (ČSN 80 0814). Výsledky je třeba považovat 
za informativní. Zpravidla jsou popisovány parametry tkaniny nošené, nikoliv nové. 
 
 
 
 
 
E / Zjišťování vazby tkanin na oděvu nebo na vzorku  
 
1. Zdůvodnění postupu 
Zjišťování vazby tkanin je jedním z kritérií, která vypovídají o konstrukci tkaniny a použité výrobní technologii. Tato data dále vypovídají o vlastnostech 
tkaniny, což je důležitým vodítkem při vyhodnocování parametrů pro krátkodobé i dlouhodobé uložení předmětu v depozitáři nebo na výstavě.   
 
2. Použití postupu 
Tento dokument stanoví nedestruktivní postup zjišťování vazby na tkaninách etnografického charakteru.    
U většiny lidových tkanin lze vazební techniku analyzovat nedestruktivně z lícové strany tkaniny, doplňkově i z rubové strany sledované tkaniny.  
Normativní odkazy 
ČSN 80 0020 Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik 
ČSN 80 0021 Názvosloví a charakteristika tkanin  
 
3. Definice 
Vazba tkaniny je slovní vyjádření způsobu provazování osnovních a útkových nití. Vazby se vyjadřuje pomocí vazných bodů zakreslených do vzornice, do tzv. 
střídy.  
 
Vazný bod je místo ve tkanině, kde se kříží osnovní nit a útková nit. V technickém zobrazení vazby na kadrigátovém papíru se zobrazuje osnovní bod 
(osnovní nit překrývá útkovou nit) vyplněním čtverečku barvou nebo dohodnutou značkou, útkový bod (útková nit překrývá osnovní nit) ponecháním 
příslušného čtverečku prázdným. 
 
Střída vazby je vyjádřena zákresem nejmenšího množství vazných bodů, které se ve vazbě neustále opakují. Střída vazby se vyjadřuje po osnově, kdy se 
uváděn počet osnovních nití, po němž se opakuje pořadí vazných bodů; a po útku, kdy je uváděn počet útkových nití, po němž se opakuje pořadí vazných 
bodů ve směru útku. 
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4. Podstata postupu 
Zkoumaná tkanina v oděvním výrobku, u níž je znám směr osnovy a útku a taktéž líc a rub se zkoumá prostým okem nebo lupou a zjišťují se jednotlivé vazní 
body. Zjištění se zaznamená na kadrigátový papír. 
Zjištění lze provést dvěma způsoby: 
4.1  Metodou párání nití, použitelnou v případě možnosti rozvolnění několika nití alespoň v jednom směru. 
4.2. Metodou odečítání vazných bodů z tkaniny, bez párání. Metoda použitelná pro jednoduché tkaniny.  
 
 
5. Zkušební pomůcky pro provedení postupu 
Nejsou předepsány žádné podmínky pro ovzduší. 
5.1.Tři preparační  jehly 

5.2.Kadrigátový papír 

5.3. Textilní lupa s 5x zvětšením 

6. Počet měření 
Měření se provede minimálně 1x. Lze provést větší počet měření, na různých místech tkaniny pro správné odečtení vazby tkaniny.   
 
 
7. Provedení 
7.1. Určení vhodného místa na líci tkaniny ke zjišťování vazby tkaniny. V případě tkanin s vlasem na líci se tkanina obrátí na rub a vazba je odečtena z rubové 
strany.  
7.2. Preparačními jehlami se označí první osnovní a první útková nit. Určí se, zda vazný bod těchto nití je osnovní, nebo útkový. Postupně se určuje druh 
vazných bodů na vedlejších asi deseti osnovních nitích. Poznámka: počet deseti nití zpravidla zaručuje, že je prozkoumána celá střída vazby po osnově. Poté 
se preparační jehlou označí další útková nit a obdobně se posuzuje charakter vazných bodů. Tak se postupuje u dalších útkových nití, až se bezpečně zjistí 
střída vazby po útku. Zjištění, zda se jedná o osnovní nebo útkový vazný  bod se průběžně zaznamenává na kadrigátový papír. 
7.3. Po zjištění a zakreslení vazných bodů podle bodu 7.2.se vyhotoví čistopis vzornice, kde je zakreslena celá střída vazby a následující dvě osnovní nitě a 
dvě útkové nitě – viz obr. 1. 
 
Výskyt:  
Pravidelná (čtvercová) plátnová vazba: Batist, Flanel, Gáz, Homspen, Krep, Madras, Plátno, Pips, Šifon, Véba, Voál, Žoržet 
Nepravidelná (žebrovaná) plátnová vazba: Fajé, Kment, Krepdešín, Popelín, Šantung, Taft 
Panamová vazba pravidelná: Hopsak, Kanvas, Sigl 
Panamová vazba nepravidelná: Kanvas, Oxford, Plachtovina 
Keprová vazba: Jezdecký kord, Bavlněný kepr, Drill, Gabardén, Rybí kost, Pepito, Serž, Surah 
Atlasová vazba: Satén, Bavlněný satén 
Žakárové vazby 
Grádl 
Froté 
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Řezaný vlas – manšestr, velvet, samet 
 
12. Informace o přesnosti postupu 
Vazba tkaniny se běžně zjišťuje rozborem vzorku, postup není normalizován, je všeobecně znám a je předmětem výuky na odborných školách. Vzhledem 
k nutnosti použití nedestruktivního postup je možný pouze odečet vizuální cestou. U hrubších tkanin s jednoduchou vazbou je postup usnadněn, protože 
vazby v těchto tkaninách jsou jednoduší a pro zápis snadné. Výsledek je ovlivněn zkušenostmi zapisovatele.   
 
 
 

                      
   
 
Plátnová vazba                                    Keprová vazba                     Atlasová vazba 
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F/ Vzor tkaniny 
 

Vzor vzniká samotnou vazbou, provazováním barevných nití nebo potištěním tkaniny. Vzor vzniklý potištěním je snadno rozeznatelný. Líc je zřetelnější než 

rub. Vetkané nitě ve střídě jsou nestejnoměrně vybarveny. Bývá vytvořen různou cestou, např. použitím různých (barevně, konstrukčně) osnovních nití 

vznikají podélné proužky, použitím různých (barevně, konstrukčně) útkových nití vznikají příčné proužky, použitím různých osnovních i útkových nití vzniká 

kostka nebo káro, vzor může být vytkávaný přidaným útkem buď brožováním (útek vzoruje pouze v místě vzoru) nebo lancováním (útek je zanášen v celé šíři 

tkaniny); vzor může být vyšitý, vzniklý metodou pozitivního tisku, vzniklý metodou negativním tisku a dalšími rezervážními technikami. Vetkaný vzor má příze 

stejnobarevné na líci i na rubu.  

 

Rozlišujeme skupiny vzorů:   

 

Vzor vzniklý použitím různých (barevně, konstrukčně) osnovních nití – podélné proužky                            

      

 

 

 

 

 

Kanafas. Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o., inv. č. 1-06-1524. 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015.  
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Vzor vzniklý použitím různých (barevně, konstrukčně) útkových nití  - příčné proužky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šerka. Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o., inv. č. 1-06-50. 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015.  

 

 

Vzor vzniklý použitím různých osnovních i útkových nití – kostka, káro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šerka. Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o., inv. č. 1-06-334. 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015.  
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Vzor vytkávaný – brošováním, lancováním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brokát. Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav, inv. č. 9333. 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  

 

Vzor vyšitý (ručně, strojově) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruční výšivka na plátně. Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav, inv. č. 14 506. 

Foto Sylvie Doleželová, MZM, 2013.  
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Vzor vzniklý metodou pozitivního tisku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartoun. Vlastivědné muzeum v Olomouci, inv. č. E6766. 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015.  

 

Vzor vzniklý metodou negativního tisku a/nebo dalšími rezervážními technikami 

                                                            

 

Vyvazovaná batika. Vlastivědné muzeum v Olomouci, inv. č. E 21 444.         Modrotisk. Ústav evropské etnologie, FF MU Brno. 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015.                                                                    Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015.  
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G. Barevnost tkaniny 

 

Při hodnocení tkaniny je základním měřítkem barevnost plochy, která může být jednobarevná nebo vícebarevná. Jednobarevná tkanina je tkanina jedné barvy 

dosažené přírodním zabarvením, bělením nebo barvením v kuse, nití, vlákenné suroviny. Vícebarevná tkanina je tkanina dvou a více barev, přičemž se 

rozlišuje, zda se jedná o pestře snovanou tkaninu, pestře házenou tkaninu, pestře tkanou tkaninu, barevně kombinovanou tkaninu, melanžovou tkaninu nebo 

potištěnou tkaninu. Viz ČSN 800021. 

 
 

                                                    
 
 
Vícebarevná tkanina - hedvábný brokát.                                                                  Jednobarevná tkanina – sukno. 
MZM inv. č. 13 774. Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.                                            MZM, inv. č. 16889. Foto David Rájecký, NÚLK, 2015. 
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H / Materiál osnovní a útkové nitě 

 

1. Vlna ovčí 

Zkouška trháním – vytáhneme útkovou a osnovní nit a při přetrhnutí hodnotíme:  

ba – vlákna kratší, zašpičatělá,  

len – dlouhá vlákna, tuhá rovná 

vlna – zkadeřená vlákna, různě jemná 

česaná vlna – delší vlákna a rovnější 

mykaná vlna - krátká vlákna  

 

Spalovací zkouška – sledujeme plamen a popel 

ba – hoří jako papír, šedý popel, zapáchá po papíru 

len – rychleji hoří než ba, stříbrošedý popel a zapáchá po spáleném papíru 

vlna – hoří nesnadno, škvaří se, zapáchá po rohovině a zanechává ztvrdlé kuličky na koncích vláken 

he – hoří pomalu a zapáchá po rohovině 

viskózové he – hoří jako papír, zapáchá jako papír 

syntetická vlákna – rozdílně, nejčastěji se taví a sublimují - proto se nepoužívá 

 

Mikroskopická zkouška – zvlášť zkoumáme osnovní a útkovou nit – vložíme mezi sklíčka. Vhodné jsou mikroskopy o 200-500násobném zvětšení.  

ba – mírně stočená stužka 

len – tyčinka s kolénky 

vlna – tyčinka pokrytá šupinkami do sebe nálevkovitě zapadajícími 

přírodní hedvábí – tyčinka s popraskaným povrchem 

syntetická vlákna- skleněná tyčinka s různým zbarvením 
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Stanovení typu vlákna metodou mikroprojekce 
 
1 Zdůvodnění postupu 
Tento postup se použije v případě, kdy nebyly zjištěny informace o druhu textilního vlákna, použitého na tkaninu, jinou cestou, tj. od majitele/dárce předmětu 
nebo od výrobce tkaniny (podle postupu MEP 1). 
Metoda navazuje na ČSN ISO 8159 Textílie. Tvary vláken a nití a na ČSN 80 02 40. 
Informační údaje – porovnání s ČSN  80 0241  
 
ČSN 80 0240 určuje postup určení průměru vlněných  vláken ze zkušebního vzorku, získaného z vlny ve volném stavu, tedy vlny, která neprošlo žádným 
procesem spřádání nebo plstění.  
 
V této normě se zjišťuje  druh a typ textilního vlákna. Postup se tedy rozšířen o další druhy vláken, předpokládaných v tkaninách lidových oděvů, o materiály 
rostlinného původu, celulózového základu (bavlnu, len, konopí) a o další druh proteinového vlákna – hedvábí.  
Zjišťování se provádí ze vzorku vláken, odebráných z již zhotoveného oděvního, nebo jiného textilního výrobku, z nití osnovy a úku. Doplňujícím údajem, 
měřitelným pod mikroskopem, a který může být součástí popisu vlastního obrazu vlákna, je průměr vlákna, na jehož základě lze např. vlněnou tkaninu zařadit 
do určité skupiny hrubosti tkanin.  
Z ČSN 80 0240 je převzat princip přípravy preparátu k vlastní mikroanalýze.  
 
 
2 Použití postupu 
Postup lze použít tehdy, kdy je možné z části oděvu získat vzorek ve tvaru nitě nebo alespoň ve tvaru chomáčku vláken. Ke zkoušce se použije zařízení dle 
ČSN 80 0240, která vychází z mezinárodní normy ISO 139. 
Postup je uplatněn v případě nejistoty určení textilního vlákna po předchozích orientačních zkouškách identifikace textilního vlákna.  Metoda je nutná při 
rozlišení druhu celulózových vláken (např. rozlišení lnu a konopí). Stejně tak bližší určení druhu vlněného vlákna lze bezpečně provést mikroskopickou 
metodou. V metodě není stanoveno přesné přístrojové vybavení. Předpokládá se, že mikroskop je součástí vybavení muzeí a institucí se sbírkovým krojovým 
fondem a zkouška je prováděna příslušným textilním konzerátorem. 
 
 
3 Definice 
Textilní vlákna jsou vlákna přírodního, minerálního, chemického nebo syntetického původu a pro textilní účely jsou jejich vlastnosti spřádatelností a možností 

tvorby nití. Lidové kroje sledovaného období jsou vytvořeny z tkanin, využívajících ke svému vzniku většinou přírodní vlákna, kovová vlákna a první chemická 

vlákna z reganerované celulózy (viskóza). 

Přírodní vlákna jsou tvořena přírodními organickými makromolekulárními polymerními látkami. Přírodní vlákna rostlinného původu jsou celulózového základu, 

přírodní vlákna živočišného původu jsou podstaty proteinové, bílkovinné. Tato jejich odlišná chemická podstata má vliv na další ošetření, údržbu a uchování 

výroků z nich vytvořených.   
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Přírodního vlákna rostlinného původu 

Textilní vlákna z této kategorie jsou vlákna získaná ze semen plodů, z lodyh a  z listů.  Na lidovém oděvu jsou to nejčatěji len a bavlna, ale z dřívějšího obdoí 

se vyskytuje i konopí, případně kopřiva. 

len 

konopí 

bavlna 

kopřiva 

 

Přírodní vlákna živočišného původu  

Živočišného původu jsou vlákna ze srsti a chlupů obratlovců a z výměšků  motýlích housenek různých přástevníků (bourců). Chemická podstatou těchto 

vláken je proteinová polymerní látka . V případě etnografických předmětů je to především ovčí vlna, kozí vlna, králičí vlna, velbloud vlna, koňské žíně a  

hedvábí. Vlněný vlas od jednoho zvířete je z hlediska stavby vlasu dvojího  druhu, podsada a pesíky. Z hlediska jemnosti vlákna, třídíme vlněná vlákna, přízi i 

tkaniny na: 

-  jemné, z pouze jemných vláken vlněných podsadových (merino) 

- středně jemná vlna, z vlněných vláken převážně  jemnějších a drobnějších zvířat s chlupy i podsadovými, 

– hrubá vlna směsová, ovčí, např. cápovice, obsahující podsadu i pesíky. 

 

Vlna ovčí – merino, česká, valašská, slovenská, uherská, cápová 

Vlna kozí angorská (mohér), kašmírská 

Vlna králičí 
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Vlna velbloudí 

Koňské žíně 

Pravé hedvábí 

Divoké hedvábí - tussah 

 

Chemická textilní vlákna 

V období, jemuž je věnována tato metodika, již byly běžně dostupné tkaniny a tkané výrobky (stuhy) zhotovené z chemických vláken, jejichž základem jsou 

přírodní polymery zpracované a vzniklé chemickou cestou. Jedná se o především o viskózové vlákno, z chemicky zpracované celulózy.   

 

Viskózové hedvábí 

 

Hutnická textilní vlákna 

Vlákna z kovů 

 
 
 
 
3.1 Vlněným vláknem se pro účely tohoto postupu rozumí výhradně vlákno ovčí vlny. 
3.2 Typem vlněného vlákna se rozumí jeho charakteristika 
a) z hlediska stavby vlasu, tj, podsada a pesíky 
b) z hlediska jemnosti vlákna, tj. 

– jemná vlákna, např. vlna merino 
– středně jemná vlákna 
– hrubá vlákna, např. cápovice. 

Doplnit podle toho jaké získáme foto 
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4 Podstata  
Na promítací matnici zkušebního přístroje se zobrazují zvětšené profily vlněných vláken a vizuálně se porovnávají s fotografickými etalony, které zobrazují 
charakteristické typy vlněných vláken. 
Optickým mikroskopem, s možností prosvětlení vzorku procházejícím světlem, je sledován vzhed a vnitřní struktura jednotlivých primárních vláken textilního 
materiálu. Posuzujeme charakteristické znaky vláken, povrch vlákna, jádro a dřeň vlákna. Získaný obraz vzorku vlákna porovnáváme s fotografickými nebo 
kresebnými etalony, zobrazující charakteristické znaky textilních váken. 
 
5 Pomůcky pro provedení postupu 
5.1 Projekční mikroskop s procházejícím světlem, zajišťující 400 násobné zvětšení, případně s možností digitalizace obrazu a jeho uložení na vhodné 
paměťové médium.  
5.2    Lupa, s dvou až pětinásobným zvětšením pro přípravu vzorku.  
5.2 Vhodné fixační médium, které neovlivní vlastnosti vláken, např. cedrový olej nebo kapalný parafín, pro pouhé zjištění vlákna stačí destilovaná voda. 
5.3 Podložní sklíčko a krycí sklíčko o tloušťce 0,13 až 0,17 mm. 
5.4   Mikrometrické měřítko, to je podložní sklíčko s usečkou 1mm dlouhou, s jejím dělením na 100 dílků. 
5.5    Ostré nůžky, které umožní odříznutí svazek vláken o délce asi 1 mm ze vzorku nitě nebo chomáčku vláken, pinzeta, preperační jehla.  
5.6. Fotografické srovnávací etalony typů vlněných vláken. 
. 
 
6 Počet pozorování 
Provede se pozorování jednoho souboru vláken získaného dle b. 7.2. 
 
7 Příprava vzorku 
7.1 Ze zkoumané části kroje se odebere vzorek ve tvaru nitě, tak, aby nedošlo k porušení výrobku. U jednodruhových tkanin lze odebrat pouze chomáček 
vláken ze švů oděvu nebo povrchu tkaniny.  
Poznámka: V případě odebrané nitě je možné získat i údaj z technologie konstrukce nití - zákrut. 
7.2 Vzorek nitě se na podložním sklíčku pod lupou rozvlákní tak, aby bylo možné pozorovat jednotlivá samostatná vákna. Po zakápnutí fixačním médiem se 
vzorek překryje krycím sklíčkem. 
 
 
8 Provedení postupu 
.1  Připravený preparát se pozoruje optickým mikroskopem v procházejícím světle. Vzorek se začíná pozorovat při nejmenším zvětšení, kdy se v zorném poli 
sledujeme několik nebo i  celá skupina vláken. Postupně se přechází až k největšímu zvětšení, aby mohly být detailněji  rozpoznány a zaznamenaly všechny 
charakteristcké znaky vláken.  Ty vizuálně porovnáváme s fotografickými etalony, které jsou přílohou tohoto postupu. 
8.2  Pozorováním skupiny vláken zjišťuje se rovněž stejnorodost vláken, tj.výskyt podsady, pesíků, mrtvých vláken. 
 
9 Vyhodnocení 
Vlněné vlákno.  
a) Podle nalezených znaků  se v rámci vlněného vlákna se stanoví typ 
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- jemná vlna typu merinového  
- vlna střední jemnosti 
- hrubé vlna typu cápovice 

 
b) Z hlediska stavby vlasu  
             - podsada 
             - pesíky 
   
Rostlinná vlákna podle etalonů se určí druh textilního materiálu. 
 
 
10 Zpráva o zkoušce 
Zpráva o zkoušce musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
– podrobné označení a původ vzorku; 
– zatřídění vlněných vláken podle typu; 
– údaj o výskytu pesíků, mrtvých vláken, odlišně zbarvených vláken apod.; 
– pokud byl vzorek vláken odebrán z již nošeného výrobku, uvede se odkaz na získané znaky, např.opotřebení, zplstění apod., případně na znaky získané 
špatným uložením, např. přeležení vláken, plíseň apod.; 
– jméno zkoušejícího; 
– datum zkoušky; 
– údaj, že zkouška byla provedena podle postupu NAKI 5. 
 
11 Související předpisy 
– ČSN ČSN 80 0240 Vlna – stanovení průměru vláken metodou mikroprojekce,   
- ČSN ISO 8159 Textílie. Tvary vláken a nití. Slovník,  

- – MEP 1 Postup zjišťování parametrů tkanin při převzetí kroje nebo jeho části pro uchování v muzeu 

 
Příloha 
Srovnávací fotografické etalony typů vlněných vláken 
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Metodika nedestruktivního průzkumu historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950, jejich 

dokumentace a identifikace. 

MEP (Metodika etnografického průzkumu) 

 

 

Příloha č. 3. 

Postup identifikace historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950  

na příkladu tkanin moravské provenience - MEP 3 

 

 

Vypracovali 
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Informace pro uživatele 

 

Postup je založen na komparativním studiu tkaniny s podklady fixovanými v textovém a obrazovém katalogu tkanin sestaveným podle souboru historických 

tkanin a dle dobové odborné literatury. Metodika zohledňuje reálie zachycené na lidovém oděvu z prostoru Moravy pocházejícím z období 1850 až 1950, 

odbornou etnografickou a dobovou textilní literaturu. Fotografická příloha nepřináší reálie etnografické povahy z Čech. Při generalizaci pojmů však metodika 

přihlíží k historickému vývoji textilního řemesla i oděvních trendů ve středoevropském prostoru. 

   

Metodika navazuje na metodiky Dokumentace historických tkanin etnografického charakteru během akvizice  MEP 1 a Dokumentace popisných a 

měřitelných vlastností historických tkanin etnografického charakteru MEP 2, věnující se dokumentaci popisných a měřitelných vlastností tkaniny 

nedestruktivní cestou. Předpokladem pro využití metodiky MEP 3 je vypracování technického popisu tkaniny s určením raportu, dostavy, surovinového složení 

nití v osnově a útku aj. dle MEP 2. Identifikace tkaniny je tedy založena na komparaci zjištěných údajů z konkrétní tkaniny s parametry daného typu tkaniny 

sestavenými podle historických tkanin doložených v muzejních sbírkách a údajů z odborné etnografické literatury a dobové textilní literatury.  

 

1. Zdůvodnění postupu 

Metodika nabízí nedestruktivní metodu pro identifikaci typu tkaniny na základě komparativního studia s větším souborem generalizovaných údajů získaných 

ze studia historických tkanin, dobových literárních záznamů a etnografických reálií. Cílem metodiky je stanovení typu tkaniny bez ohledu na používané 

regionální názvy, které mají různý původ. Mohou být výsledkem zkomolení původního názvu, mohou vycházet z původního účelu tkaniny, barevnosti, 

převažujícího vzoru, profesního zaměření nositelů apod. Snahou metodiky je pomoci s identifikací názvu tkaniny podle dobových odborných měřítek a 

s ohledem na současnou etnografickou terminologii.    

 

2. Použití postupu 

Postup lze použít u vzorků tkanin i oděvních součástek bez podšívky. U oděvních součástek s podšívkou, nemusí být výsledek komparativního studia za 

pomoci MEP 3 stoprocentně platný.  
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3. Definice posuzovaných parametrů 

Soubor parametrů tkanin, které tvoří základ metodiky, byl zvolen s ohledem na důraz po nedestruktivním způsobu práce. Dalším důvodem k volbě skupiny 

porovnávaných parametrů byla jejich schopnost vypovídat o jedinečnosti či unifikovanosti tkaniny ve vztahu k předpokládaným vlastnostem skupiny tkanin.  

Definice parametrů i jejich vlastností vychází z Českých technických norem skupiny 08 pro textilní výrobky a obecně užívané textilní terminologie fixované 

v učebnicích či skriptech. 

 

Barevnost tkaniny: celková barevnost povrchu tkaniny. Může být vyjádřena jako jednobarevná nebo vícebarevná. Jednobarevná tkanina je jedné barvy 

dosažené přírodním zabarvením, bělením nebo barvením v kuse, nití, vlákenné suroviny. Vícebarevná tkanina má povrch se dvěma a více barvami. Může se 

jednat o pestře snovanou tkaninu, pestře házenou tkaninu, pestře tkanou tkaninu, barevně kombinovanou tkaninu, melanžovou tkaninu nebo potištěnou 

tkaninu. Viz ČSN 800021. 

 

Dostava: počet osnovních nebo útkových bodů ve tkanině na jednotku délky, zpravidla na délce 10 cm, může být i na délce 1 cm.  

 

Jemnost tkaniny: haptický dojem z povrchu tkaniny vyjadřovaný hodnocením tzv. omaku, který může být drsný, jemný, hladký, hebký, měkký, tvrdý, teplý, 

studený. 

 

 Materiálové složení přízí ve tkanině: 

Přírodní vlákna rostlinné povahy- konopí, len, bavlna  

Přírodní vlákna živočišné povahy – vlna ovčí, pravé hedvábí 

Nerostná vlákna – kovová vlákna   

Chemická vlákna – viskózové vlákno, viskózová střiž, celulóza 

 

Povrchové úpravy hotové tkaniny: dávají tkanině speciální vizuální nebo užitné vlastnosti. Na etnografickém materiálu se nejčastěji vyskytuje bělení, 

valchování, počesání, barvení, potisk, mandlování (novějším druhem je kalandrování), škrobení, macerování. Bělení se vyskytuje u tkanin bílých nebo 

v pastelových tónech. Bavlněné tkaniny s tlumeným leskem byly pravděpodobně upraveny macerováním. Mandlování i kalandrování dodává tkaninám vyšší 
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lesk. Tkaniny s vlasem byly počesávány. Tkaniny se zastřenou dostavou byly valchovány. Potištěné tkaniny mají výrazný vzor pouze na jedné straně, ale 

mohou být i tkaniny potištěné po obou stranách.    

 

Příze: délková textilie, přibližně kruhového průřezu, vyrobená z vláken přirozené nebo dělené délky. Jsou vyrobeny za pomoci přádelnických pomůcek nebo 

strojů. Příze se vyrábí z přírodních či chemických vláken. Příze jsou hodnoceny podle použitého druhu vláken, zákrutu a jemnosti. Příze lze dále dělit podle 

tvaru např. na jednoduché, skané a efektní.   

 

Raport: minimální rozměr opakujícího se vzoru, je určen ve směru osnovních nití a ve směru útkových nití. Vyjadřuje se v délkové jednotce cm (centimetr). 

 

Střída vazby: nejmenší možná skupina osnovních a útkových nití tvořící samostatný celek, který se neustále střídá (opakuje) po šířce i délce tkaniny.   

 

Tkanina: plošná textilie z jedné nebo více soustav podélných (osnovních) nití a z jedné nebo více soustav příčných (útkových) nití provázaných vzájemně 

v kolmém směru. Viz ČSN 80001.  

 

Vazba: způsob křížení osnovních a útkových nití v tkanině. Rozlišují se vazby plátnová, keprová, atlasová a jejich odvozeniny. Dále jsou rozlišovány vazby 

složené či fantazijní a vazby speciální (víceosnovní a víceútkové). Mezi složené vazby patří štruková, krepová, vaflová aj. vazba. Mezi vazby speciální patří 

vazby pro vlasové tkaniny (samet), dvojité tkaniny (dubly, flauše), pro tkaniny vzorované pomocí žakárového stavu, smyčkové tkaniny, perlinkové tkaniny.    

 

Vlákno: základem pro výrobu přízí jsou přírodní či chemická vlákna, která mají poměrně krátkou délku a musí být vzájemně spojována a zakrucována. Pro 

výrobu přízí se používaly buď vlákna jednoho druhu, nebo se vlákna směšovala a vznikaly směsové příze s lepšími užitnými vlastnostmi.  

 

Vzor tkaniny: bývá vytvořen různou cestou, např. použitím různých (barevně, konstrukčně) osnovních nití vznikají podélné proužky, použitím různých 

(barevně, konstrukčně) útkových nití vznikají příčné proužky, použitím různých osnovních i útkových nití vzniká kostka nebo káro, vzor může být vytkávaný 

přidaným útkem buď brožováním (útek vzoruje pouze v místě vzoru) nebo lancováním (útek je zanášen v celé šíři tkaniny); vzor může být vyšitý, vzniklý 

metodou pozitivního tisku, vzniklý metodou negativním tisku a dalšími rezervážními technikami.  
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4. Podstata postupu 

Postup je založen na systému otázek, jejichž odpověď ANO nebo Ne navádí vyplňovatele k nalezení odpovědi na základní otázky.  

1. Je textilie tkanina?  

2. Do jaké skupiny patří tkanina podle převažujícího materiálu? 

Dále postup využívá komparativní studium textové části katalogu tkanin a fotografického katalogu vybraných tkanin. Výsledkem je nalezení odpovědi na 

otázku č. 3: O jaký typ tkaniny se jedná?  

 

5. Pomůcky pro provedení postupu 

Textilní lupa s 5x zvětšením. 

Nejsou předepsány podmínky pro ovzduší.    

 

6. Výsledek zkoušky 

Výsledkem zkoušky je nalezení odpovědi na tři otázky:  

1. Je textilie tkanina?  

2. Do jaké skupiny podle převažujícího materiálu patří tkanina? 

3. O jaký typ tkaniny se jedná?  

 

7. Související předpisy 

Zákon č. 122/2000 O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

České technické normy řady 80 pro textilní suroviny a tkaniny. 

 

8. Informace o přesnosti postupu 

Přesnost odpovědí odpovídá přesnosti vyplnění údajů o vizuálních, haptických a fyzikálních vlastnostech tkaniny v metodice MEP 2, v ideálním stavu by bylo 

vhodné použít i odpovědi z dotazníku v metodice MEP 1. Míra přesnosti odpovědí v metodice MEP 3 může být ovlivněna odbornou erudicí vyplňovatele.  
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V případě porovnávání oděvních součástek obsahujících podšívku nelze výsledek zkoušky považovat za zcela přesný, neboť nelze porovnat vlastnosti rubové 

strany tkaniny s předpokládanými vlastnostmi uvedenými v textovém katalogu tkanin.   

 

 

 

Katalog tkanin  

(textová část) 

 

 

Tabulka č. 1                                       Určení tkaniny 

Vidím pravoúhlé křížení dvou nebo více 

soustav nití?    

 

NE  

 

 

Závěr: metodika není určena pro tuto textilii.  

 ANO  

 

Pokračuj na tabulku č. 2 

 

          

Tabulka č. 2                           Třídění tkanin podle surovin 

Vidím konopné nitě v osnově i útku?  

 

ANO  Přeskoč na tabulku č. 3. 

NE Pokračuj v tabulce. 

Vidím tkaninu, v níž převažují konopné 

příze buď v osnově nebo v útku?   

ANO  Přeskoč na tabulku č. 3. 

NE  Pokračuj v tabulce. 

Vidím lněné nitě v osnově i útku? ANO  Přeskoč na tabulku č. 3. 
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NE Pokračuj v tabulce. 

Vidím tkaninu, v níž převažují lněné příze 

buď v osnově, nebo v útku?  

ANO  Přeskoč na tabulku č. 3. 

NE Pokračuj v tabulce. 

Vidím bavlněné nitě v osnově i útku? ANO  Přeskoč na tabulku č. 3. 

NE Pokračuj v tabulce. 

Vidím tkaninu, v níž převažují bavlněné 

nitě buď v osnově, nebo v útku? 

ANO   Přeskoč na tabulku č. 3. 

NE Pokračuj v tabulce. 

Vidím vlněné nitě v osnově i útku? ANO  Přeskoč na tabulku č. 3. 

NE  Pokračuj v tabulce. 

Vidím tkaninu, v níž převažují vlněné nitě 

buď v osnově, nebo v útku? 

ANO  Přeskoč na tabulku č. 3. 

NE  Pokračuj v tabulce. 

Vidím hedvábné nitě v osnově i útku? ANO  Přeskoč na tabulku č. 3. 

NE  Pokračuj zpět v tabulce. 

Vidím tkaninu, v níž převažují hedvábné 

nitě v osnově? 

ANO  Přeskoč na tabulku č. 3. 

NE  Pokračuj zpět v tabulce. 

 

 

Tabulka č. 3                                                                                                                                                                                                          Konopné tkaniny 

Konopné tkaniny 

Název tkaniny Regionální název/ 

dobový název 

Měřitelné vlastnosti Popisné vlastnosti 

plátno  Vlákna v osnově: konopí; len  

Vlákna v útku: konopí; len 

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s keprovou 

Barevnost: tkanina je nejčastěji jednobarevná (přírodně 

Tkanina v různých hmotnostech s jemným i drsnějším 

omakem. Konopné plátno nebylo užíváno jako podkladová 

tkanina pro tiskařské techniky. Konopné plátno se používalo 

ke zhotovení pracovních součástí oděvu, na ložní prádlo, na 
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světle barevná až žlutá)  

Vzor: 0 

lodní plachty. Nejznámějším oděvní kusem jsou kalhoty tzv. 

třaslavice (též nohavice) zdobené roztřepeným ozdobně 

zapošívaným krajem u dolního konce nohavic. Byly 

rozšířené na Slovácku. Konopné mohou být i sukně či 

zástěry, např. vrapené žlucené Horňácké zástěry.   

 

 

 

Tabulka č. 4                                                                                                                                                                                                           Lněné tkaniny 

Lněné tkaniny  

Název tkaniny Regionální název/ 

Dobový název 

Měřitelné vlastnosti Popisné vlastnosti 

batika 

vyvazovaná 

  

 

 

 

 

 

 

Barevnost: vícebarevná (modrá až černá půda s bílými 

drobnými motivy) 

Vzor: vzniklý rezervátní technikou (vyvazovanou batikou) 

Název je používán pro lněné nebo bavlněné tkaniny 

(vždy plátno) zdobené metodou vyvazované batiky, kdy 

po vybarvení převažuje drobný bílý vzor na modré 

půdě. Od počátku 20. stol. se vyvazovaná batika 

nahrazovala imitací pomocí rezervážního tisku. Dále viz 

heslo plátno (tabulka č. 4 a 5). Tkanina byla používána 

na oděvní součástky, nejčastěji na zástěry na střední a 

východní Moravě, např. na fěrtůšcích (zástěrách) 

ženských kyjovských krojů a na diťátkové zástěry na 

Hané.   

batist  Vlákna v osnově: len 

Vlákna v útku: len; bavlna 

Vazba: plátnová 

Lnářská i bavlnářská jemná, průsvitná a lesklá tkanina 

s vysokou dostavou. Byla tkána z jemných nití. Batist je 

druhem plátna, viz heslo plátno (tabulka č. 4 a 5).   



NÚLK Strážnice                                                                                                                                                   Metodika etnografického průzkumu 

 
9 

 

St
rá

n
k

a 9
 

Barevnost: jednobarevná (bílá) i vícebarevná (potisk) 

Vzor: pozitivní tisk (barevné vzory) 

cajk    šerka 

pantlcajk 

polocajk 

cajk 

Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna; vlna 

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s keprovou; různé 

varianty keprové vazby 

Barevnost: jednobarevná (barvená v kuse) i vícebarevná 

(různé barvy, barevné pruhy)  

Vzor: vzor vzniklý vazbou; proužky vzniklé zanášením 

barevného útku (tzv. barevné házení); v případě lněných 

cajků mohly být tkaniny potištěny pozitivním tiskem 

Lněná, bavlněná i vlněná nebo polovlněná tenká 

nevalchovaná tkanina (s lněnou osnovou). Ke konci 19. 

století se označení cajk vztahovalo také na levnější 

bavlněnou tkaninu určenou na polosváteční až všední 

oblečení. Termínem cajk se označovaly polovlněné i 

lněné tkaniny napodobující levné vlněné tkaniny. Někdy 

byly cajky tkány z vlněného útku s příměsí trhané vlny.  

Na konci 18. století se ještě jednalo o poměrně silné 

tkaniny s reliéfním vzorem. Název cajk býval 

zaměňován s označením šerka, neboť v minulosti se 

oba termíny používaly jako rovnocenná synonyma. 

Variantou je pantlcajk - barevně pruhovaná tkanina. 

Jednalo se o dražší tkaninu doloženou na západní 

Moravě, kde se z ní šily svatební sukně. 

cvilich trilich 

drilich 

cvilach 

zwilink 

zwiling 

zwilig 

cirkas 

Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna 

Vazba: lomený kepr (zvaný cirkas)  

Barevnost: jednobarevná tkanina (nejčastěji bílá, červená 

nebo modrá) 

Vzor: vzniklý vazbou - na líci vytvořeny lesklé 

geometrické obrazce 

Lněná nebo pololněná tkanina tkaná z bavlněné nebo 

lněné příze dvojí síly. Osnova bývala kvalitní tzv. 

přezná, útek už z příze méně kvalitní. Hrubší a reliéfní 

tkanina určena v lidovém prostředí na zástěry nebo 

kabáty.  

činovatní 

tkanina 

činovať  

činovaté plátno 

Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna; vzácně se může vyskytovat i 

Výrobek domácích tkalců z východní Moravy, zejména 

Horňácka, kde je technika označována také jako tkaní 
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protykované plátno 

písaný ručník 

stolinový ubrus 

mosaikové plátno 

vzorkované plátno 

hedvábí nebo vlna (nejčastěji v podobě úzkých proužků) 

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s variantami 

rypsové vazby (tzv. útkový ryps); keprová vazba; tzv. 

tkaní na desku; atlasová vazba; brošování či vyšívání 

před brdem; flotáže  

 

Barevnost: vícebarevná (převažující část plochy je 

přírodně světle barevná, vzor je tvořen z červených 

a/nebo černých, modrých útkových nití).  

Vzor: vzniklý vazbou – geometrické ornamenty tvořené 

zanášením barevného útku (tzv. barevné házení)  

na desku. Činovatí se označovaly i tkaniny hotovené 

pomocí čtyř až osmi listů. Takové tkaniny měly často 

kostkovaný vzor. Na Horňácku se činovatě tkaly 

původně z konopí a bavlny, později byly pouze 

celobavlněné. Tyto tkaniny vzorované pomocí tzv. 

flotáže, tedy vkládaného útku probíhajícího po celé 

šířce tkaniny, se užívaly na ložní prádlo, na tzv. opléčka 

u ženských horňáckých krojů, na límečky rukávců na 

Zlínsku. Na východní Moravě se dochovaly také tkaniny 

s brošovanými vzory tkanými pomocí tzv. vyšívání před 

brdem.  

damašek  Vlákna v osnově: len 

Vlákna v útku: len 

Vazba: atlasová   

Barevnost: jednobarevná (bílá, bílená) 

Vzor: vzniklý vazbou 

Obecný název pro hustě dostavenou lesklou tkaninu 

z jemných přízí. Velkoplošný vzor vzniká střídáním 

osnovních a útkových vazeb. Lněný damašek se 

nejčastěji používal jako ložní či bytový textil.  

grádl krádl Vlákna v osnově: len 

Vlákna v útku: len 

Vazba: (lomený) kepr; atlas   

Barevnost: jednobarevná (bílá) 

Vzor: vzniklý vazbou - výrazná kresba lomeného kepru, 

který dává tkanině charakteristický vzhled podélných 

lesklých pruhů 

Středně silná tkanina z tenkých přízí vazebně 

vzorovaná v proužcích. Podle druhu vazby se rozlišoval 

keprový, atlasový nebo damaškový, neboli žakárský 

grádl. Bílená tkanina byla určena na ložní prádlo.  

kanafas  Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna; vzácně se může vyskytovat i 

Lněná nebo/i bavlněná tkanina s nižší dostavou 

s typickým pruhovaným vzorem. Užíval se na zástěry, 
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hedvábí nebo vlna (nejčastěji v podobě úzkých proužků)  

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s keprovou; různé 

varianty keprové vazby; plátnová v kombinaci s různými 

variantami rypsové vazby 

Barevnost: vícebarevná (charakteristickou barvou 

kanafasů je kombinace bílé a červené, bílé a modré, bílé 

a modré a červené. Mezi novější barvy patří od 2. 

poloviny 19. století žlutá, hnědá, fialová. 

Vzor: proužky vzniklé barevným snováním (proužky po 

osnově), proužky po útku vzniklé zanášením barevného 

útku (barevné házení), kostky nebo kára vzniklé křížením 

barevného útku s barevnou osnovou (kombinací 

barevného snování a házení) 

sukně i bytový textil. 

kment kamrtuch  Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna; hedvábí 

Vazba: plátnová 

Barevnost: jednobarevná (přírodní světlá barevnost, bílá) 

Vzor: proužky vzniklé zanášením útku ve vazbě, vzor 

vzniklý atlasovou vazbou (květy).  

Lnářská nebo bavlnářská tkanina užívaná na košile, 

rukávce, zástěry a šátky na krk. Jedná se o druh plátna, 

viz heslo plátno (tabulka č. 4 a 5). 

krizet  Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna; hedvábí 

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s keprovou 

(jednosměrnou); atlasová vazba 

Barevnost: jednobarevná (přírodní světlá barevnost, bílá) 

Vzor: proužky vzniklé zanášením útku ve vazbě, vzor 

Lněná nebo bavlněná tkanina vazebně vzorovaná 

pomocí vazby. Užíval se na sukně. 



NÚLK Strážnice                                                                                                                                                   Metodika etnografického průzkumu 

 
12 

 

St
rá

n
k

a 1
2

 

vzniklý atlasovou vazbou (květy).  

modrotisk   

 

 

 

 

 

 

 

 

Barevnost: vícebarevná (modrá až černá půda s bílými 

nebo/i žlutými nebo/i zelenými drobnými motivy) 

Vzor: vzniká potiskem rezervou 

Tkanina zdobená metodou negativního tisku. 

Rezervážní směs, tzv. rezerva či pap, je aplikována 

ručně pomocí tiskátek neboli forem. Po vybarvení 

tkaniny a odkrytí vzoru jsou na tkanině zřetelné bílé 

vzory na modré až tmavomodré půdě. Vlivem 

chemizace celého procesu se na konci 19. století 

počaly hotovit i tkaniny se vzory zelenými, žlutými. Tyto 

barevné modrotisky byly používány na Horňáckých 

ženských krojích jako zástěry, sukně. V lidovém 

prostředí byl používán na bytový textil i oděvní 

součástky. Technika byla vždy uplatněna na plátnu, viz 

heslo plátno (tabulka č. 4 a 5).  

plátno  Vlána v osnově: konopí; len  

Vlákna v útku: konopí; len 

Vazba: plátnová; vzácně plátnová v kombinaci 

s keprovou 

Barevnost: jednobarevná (přírodně světle barevná, 

bílená, modrá - tedy barvená v kuse, oranžová až žlutá – 

tedy barvena v kuse pomocí šafránu nebo jiného zdroje 

barvy)  

Vzor: vzniklý potiskem; vzniklý potiskem rezervou; vzor 

vzniklý batikou 

Tkanina v různých hmotnostech s jemným i drsnějším 

omakem. Lněné plátno bylo užíváno samostatně nebo 

jako podkladová tkanina pro tiskařské techniky. Lněné 

plátno se používalo na ložní prádlo, ke zhotovení 

pracovních i svátečních součástí oděvu, prádla či 

spodního oděvu a letních součástek.  

Jemnější druhy plátna jsou kment (ze silnějších přízí 

než batist), molino, batist, linon (může být i bavlněný, 

jednalo se o jemnější batist). Druhem plátna je 

krejčovské plátno na podšívky. 
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Tabulka č. 5 

Bavlněné tkaniny  

Název tkaniny Regionální název/ 

Dobový název 

Měřitelné vlastnosti Popisné vlastnosti 

barchet barchent  

barchan  

Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

Vazba: plátnová; keprová   

Barevnost: jednobarevná; vícebarevná (barevně 

vzorované osnovou i útkem, potištěné) 

Vzor: vzor vzniká barevným snováním (proužky po 

osnově) házením (proužky po útku) či kombinací 

barevného snování a házení (kostky a kára); vzor vzniklý 

metodou pozitivního tisku.  

Bavlnářská tkanina měkkého omaku počesaná po jedné 

straně (na rubu). Ve středověku se název vztahoval na 

hrubou tkaninu z velbloudí vlny.   

batika -

vyvazovaná 

 

Barevnost: vícebarevná (modrá až černá půda s bílými 

drobnými motivy) 

 

Vzor: vyvazovaná batika 

Název je používán pro lněné nebo bavlněné tkaniny 

(vždy plátno) zdobené metodou vyvazované batiky, kdy 

po vybarvení převažuje drobný bílý vzor na modré 

půdě. Od počátku 20. stol. se vyvazovaná batika 

nahrazovala imitací pomocí rezervážního tisku. Dále viz 

heslo plátno (tabulka č. 4 a 5). Tkanina byla používána 

na oděvní součástky, nejčastěji na zástěry na střední a 

východní Moravě, např. na fěrtůšcích (zástěrách) 

ženských kyjovských krojů a na diťátkové zástěry na 

Hané.   

batist  Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

Bavlnářská i lnářská jemná, průsvitná a lesklá tkanina 

s vysokou dostavou, jemná na omak. Byla tkána 
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Vazba: plátnová 

Barevnost: jednobarevná (bílá, bělená), vícebarevná 

(barevné potištěné vzory, barevné snování či házení)  

Vzor: pozitivní tisk, vyšívaný vzor 

z nejjemnějších bavlněných nití. Používal se na 

kapesníčky, dětské prádlo, dámské letní šaty. Mohou 

být vyšívané.  

cajk/ polocajk šerka 

pantlcajk 

polocajk 

zeug (nj.) 

Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna; vlna 

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s keprovou; různé 

varianty keprové vazby 

Barevnost: jednobarevná (nejrůznější barvy) vícebarevná 

(barevné pruhy) 

Vzor: vzor vzniklý vazbou; proužky vzniklé zanášením 

barevného útku (barevné házení);  

Lněná, bavlněná i vlněná nebo polovlněná tenká 

nevalchovaná tkanina (s lněnou osnovou). Ke konci 19. 

století se označení cajk vztahovalo také na levnější 

bavlněnou tkaninu určenou na polosváteční až všední 

oblečení. Termínem cajk se označovaly polovlněné i 

lněné tkaniny napodobující levné vlněné tkaniny. Někdy 

byly cajky tkány z vlněného útku s příměsí trhané vlny.  

Na konci 18. století se ještě jednalo o poměrně silné 

tkaniny s reliéfním vzorem. Název cajk býval 

zaměňován s označením šerka, neboť v minulosti se 

oba termíny používaly jako rovnocenná synonyma.  

cvilich trilich 

drilich 

cvilach 

zwilink 

zwiling 

zwilig 

cirkas 

Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna 

Vazba: lomený kepr (zvaný cirkas)  

Barevnost: jednobarevná tkanina (nejčastěji bílá, červená 

nebo modrá) 

Vzor: vzniklý vazbou - na líci vytvořeny lesklé 

geometrické obrazce 

Bavlněné nebo lněná tkanina z příze dvojí síly. Osnova 

bývala kvalitní tzv. přezná, útek už z příze méně 

kvalitní. Hrubší a reliéfní tkanina určena v lidovém 

prostředí na zástěry nebo kabáty.  

činovatní 

tkanina 

činovať  

činovaté plátno 

Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna; vzácně se může vyskytovat i 

Výrobek domácích tkalců z východní Moravy, zejména 

Horňácka, kde je technika označována také jako tkaní 
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protykované plátno 

písaný ručník 

stolinový ubrus 

mosaikové plátno 

vzorkované plátno 

hedvábí nebo vlna (nejčastěji v podobě úzkých proužků) 

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s variantami 

rypsové vazby (tzv. útkový ryps); keprová vazba; tzv. 

tkaní na desku; atlasová vazba; brošování či vyšívání 

před brdem; flotáže  

Barevnost: vícebarevná (převažující část plochy je 

přírodně světle barevná, vzor je tvořen z červených 

a/nebo černých, modrých útkových nití).  

Vzor: vzniklý vazbou – geometrické ornamenty tvořené 

zanášením barevného útku (tzv. barevné házení)  

na desku. Činovatí se označovaly i tkaniny hotovené 

pomocí čtyř až osmi listů. Takové tkaniny měly často 

kostkovaný vzor. Na Horňácku se činovatě tkaly 

původně z konopí a bavlny, později byly pouze 

celobavlněné. Tyto tkaniny vzorované pomocí tzv. 

flotáže, tedy vkládaného útku probíhajícího po celé 

šířce tkaniny, se užívaly na ložní prádlo, na tzv. opléčka 

u ženských horňáckých krojů, na límečky rukávců na 

Zlínsku. Na východní Moravě se dochovaly také tkaniny 

s brošovanými vzory tkanými pomocí tzv. vyšívání před 

brdem.  

damašek  Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

Vazba: atlasová   

Barevnost: jednobarevná (bílá, bílená) 

Vzor: vzniklý vazbou 

Obecný název pro hustě dostavenou lesklou tkaninu 

z jemných přízí. Velkoplošný vzor vzniká střídáním 

osnovních a útkových vazeb. Lněný damašek se 

nejčastěji používal jako ložní či bytový textil.  

etamín  Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

Vazba: plátnová    

Barevnost: jednobarevná (bílá) 

Vzor: může být pozitivní tisk; vyšívaný  

Řídká, průhledná, jemná bavlnářská tkanina s nízkou 

dostavou z ostře skaných nití. Na omak mírně hrubá 

tkanina.   

grádl krádl Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

Vazba: keprová (lomený kepr); atlasová   

Barevnost: jednobarevná (bílá) 

Středně silná tkanina z tenkých přízí vazebně 

vzorovaná v proužcích. Podle druhu vazby se rozlišoval 

keprový, atlasový nebo damaškový, neboli žakárský 

grádl. Bílená tkanina byla určena na ložní prádlo. 
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Vzor: vzniká vazbou (podélné lesklé proužky) 

kanafas kolovanka Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna; vzácně se může vyskytovat i 

hedvábí nebo vlna (nejčastěji v podobě úzkých proužků)  

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s keprovou; různé 

varianty keprové vazby; plátnová v kombinaci s různými 

variantami rypsové vazby 

Barevnost: vícebarevná (charakteristickou barvou 

kanafasů je kombinace bílé a červené, bílé a modré, bílé 

a modré a červené. Mezi novější barvy patří od 2. 

poloviny 19. století žlutá, hnědá, fialová. 

Vzor: proužky vzniklé barevným snováním (proužky po 

osnově); proužky po útku vzniklé zanášením barevného 

útku (barevné házení); kostky nebo kára vzniklé křížením 

barevného útku s barevnou osnovou (kombinací 

barevného snování a házení) 

Lněná nebo/i bavlněná tkanina s nižší dostavou 

s typickým pruhovaným vzorem. Užíval se na zástěry, 

sukně i bytový textil. 

kment kamrtuch  Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna; hedvábí 

Vazba: plátnová 

Barevnost: jednobarevná (přírodní světlá barevnost, bílá) 

Vzor: proužky vzniklé zanášením útku ve vazbě; vzor 

vzniklý atlasovou vazbou (květy).  

Lnářská nebo bavlnářská tkanina užívaná na košile, 

rukávce, zástěry a šátky na krk. Jedná se o druh plátna, 

viz heslo plátno (tabulka č. 4 a 5). 

kartoun  Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

 Vazba: plátnová   

Tkanina z bavlněné příze potištěná metodou přímého 

tisku. Název vychází z angl. cotton (bavlna). Kusové 

zboží se užívalo jako šátky na hlavu, metráž na sukně a 
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Barevnost:vícebarevná   

Vzor: vzniklý metodou pozitivního tisku (na bílé nebo 

barevné půdě potištěny barevné vzory, nejčastěji 

květinové)  

zástěry, v slohové módě i na celé šaty. Na Moravě se 

nejčastěji používaly v lidovém prostředí tzv. přerovské 

či uničovské tisky (jako šátky) a lipské tisky (šátky ze 

severních Čech, z České Lípy). Přerovské šátky jsou 

charakteristické červenou půdou vzoru, uničovské 

hnědou půdou vzoru, lipské šátky mají vzory na bílé 

půdě. Kartouny mohou pocházet i ze zahraničí.  

Jemnějším druhem kartounu s jemnými vzory je cic, 

dále byl také kreton, kaliko. Hustý druh kartounu je 

širting, jemný a řidší karton je kment. 

manšestr  Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

Vazba: tzv. manšestrová vazba na vlasové tkanině 

(osnova je křížena v plátnové vazbě dvěma útky kdy tzv. 

vlasový útek vytváří smyčky, které jsou následně 

rozřezány) 

Barevnost: jednobarevná (mohou být i vícebarevné). 

Vzor: vazbou (hlavním znakem manšestru jsou podélné 

vlasové proužky) 

Těžší bavlněná tkanina ze skupiny vlasových tkanin. 

Tkanina je hrubšího omaku s podélnými plastickými 

žebry, která mohou být stejně nebo různě široká a 

vysoká. V osnově bývají jemné skané příze, v útku 

hrubší příze. V lidovém prostředí se manšester prosadil 

v oblastech, kde byl intenzivní kontakt s městem. 

Manšestr se užíval na mužských vestách, kalhotách, 

čepicích a ženských živůtcích. 

modrotisk   

 

 

 

 

 

Tkanina zdobená metodou negativního tisku. 

Rezervážní směs, tzv. rezerva, je aplikována ručně 

pomocí tiskátek neboli forem. Po vybarvení tkaniny a 

odkrytí vzoru jsou na tkanině zřetelné bílé vzory na 

modré až tmavomodré půdě. Vlivem chemizace celého 

procesu se ve 2. polovině 19. století počaly hotovit i 
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Barevnost:vícebarevná   

Vzor: vzniklý metodou negativního tisku (na modré až 

černé půdě bílé vzory, mohou být i zelené či žluté) 

tkaniny se vzory zelenými, žlutými, hnědými. Technika 

byla vždy uplatněna na plátnu. Dále viz heslo plátno 

(tabulka č. 5). Modrotisk byl původně oblíben ve 

slohové módě, a na počátku 19. století se přenesl do 

lidového prostředí, kde zakotvil. Tkaniny byly používány 

na bytový textil i oděvní součástky.   

mul  Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna 

Vazba: plátnová    

Barevnost: jednobarevná (nejčastěji bílá)  

Vzor: 0 

Velmi řídká až průhledná tkanina z jemných volně 

točených přízí. Povrch tkaniny má zrnitý vzhled. Byla 

určena na zástěry a šátky. 

 mušelín  Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna 

Vazba: plátnová (pravidelná v osnově i útku); plátnová 

s brošovanými vzory    

Barevnost: jednobarevná (bílá) 

Vzor: 0 

Obecný název pro jemnou až průhlednou, tuhou a 

vzdušnou tkaninu z volně točené neopalované příze. 

Tkanina má malou hmotnost. Povrch tkaniny má jasné 

jemné příčné vroubkování a mírný lesk. Na omak je 

povrch drsný. Bavlnářský mušelín má povrch s mírně 

odstávajícícmi chloupky. U nejjemnějších druhů byl 

mušelín transparentní s brošovaně tkanými vzory. 

Určeno na šátky na hlavu na Podluží, zástěry a šátky 

na krk ve Slezsku. Hrubším druhem mušelínu byl 

matrabas v bílé barvě užívaný na košile, zástěry.  

organtýn  Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

Vazba: plátnová  

Barevnost: jednobarevná (bílená, růžová, červená) 

Velmi řídká tkanina z málo točených přízí se zrnitým 

porézním povrchem. Tkanina je značně vyztužená 

škrobem, díky čemuž postrádá splývavost. Používala 

se jako podšívka dámských sukní, krojů a k vyztužení 
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Vzor: 0 klobouků.   

perkál  Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

Vazba: plátnová  

Barevnost: jednobarevná (bílá) 

Vzor: 0; pozitivní tisk (jemné květy) 

Bavlnářská tkanina s vysokou dostavou mající měkký 

omak. Povrch tkaniny je silně apretován. Byla užívána 

na košile, rukávce, zástěry, šátky na krk. Tkanina je 

podobná kmentu, viz heslo kment (tabulka č. 5) 

piké pik 

piket 

pigue  

Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

Vazba: plátnová – vaflová  

Barevnost: jednobarevná (bílá); vícebarevná (pozitivní 

tisk) 

Vzor: 0; pozitivní tisk (jemné květy, jemné vzory) 

Obecný název pro tužší silnější tkaninu s plastickým 

geometrickým vzorem tvořeným vazbou. Tkanina se 

užívala na mužské vesty, kabáty a ženské čepce.  

plátno lajntuch Vlána v osnově: bavlna; len  

Vlákna v útku: bavlna; len 

Vazba: plátnová, plátnová v kombinaci s keprovou 

Barevnost: jednobarevná (přírodně světle barevná, 

bílená, modrá - barvená v kuse, oranžová až žlutá – 

barvena v kuse pomocí šafránu nebo jiného zdroje barvy)  

Vzor: vazbou nebo tiskařsky, podle použité technologie 

se pak tkanina nazývá kartoun, cic, kreton, kaliko, širting, 

kment, modrotisk atd.  

Tkanina v různých hmotnostech s jemným i drsnějším 

omakem. Plátno bylo užíváno jako podkladová tkanina 

pro tiskařské techniky. Dále se používalo ke zhotovení 

ložního prádla, pracovních i svátečních součástí oděvu, 

spodního oděvu a letních oděvních součástek.  

Husté hrubší režné, bělené, barvené i bělené plátno se 

nazývá molino (např. ke zhotovení řemeslnických 

oděvů, kapes, trenýrek). Mělo stejnou dostavu v osnově 

i útku.  

samet aksamit  

trýb 

 

Vlákna v osnově: bavlna; len 

Vlákna v útku: hedvábí; bavlna 

Vazba: vlasová tkanina ze soustavy osnovních a 

vlasových a základních útků. Základní útky provazují 

Měkká tkanina s hustým lesklým krátkým vlasem, který 

je vytvořen z hustě dostavených útkových nebo 

osnovních nití. Starší název pro samet je aksamit, dále 

také kord. Druhem levnějšího sametu byl trýb se 
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v plátnové vazbě a vlasové ve volné vazbě. Vytváří 

smyčky, které se po utkání rozřežou, a tkanina získá 

jemný vlasový povrch.   

Barevnost: jednobarevná (různé barvy); vícebarevná  

Vzor: potisk; vytlačený (mechanicky) 

lněnou osnovou. Užíval se v podobě úzkých port na 

živůtcích na Hřebečsku a Valašsku, nebo na sukních na 

Podluží. Stuhy byly vzorovány. Samet v 1. pol. 20. stol. 

užíván také na živůtky, vestičky, kordulky, kabátky.   

 

Pozn. Vyskytuje se i osnovní samet, kde smyčky vytváří 

hedvábná osnova.  

štruk  Vlákna v osnově: bavlna; vlna 

Vlákna v útku: bavlna; vlna 

Vazba: štruk (plátnová – cirkas); různé varianty keprové 

vazby   

Barevnost: jednobarevná (bílá, světlá barevnost) 

Vzor: vazbou (žebra, vroubky) 

Obecný název pro tužší tkaninu s podélným, příčným i 

úhlopříčným žebrováním. Žebrovité vroubky vzniknou, 

jestliže se střídají místa jednoduché plátnové vazby 

s místy ležících osnovních nití nebo útků. Tato volněji 

provázaná místa jsou v místech vyvýšených vroubků. 

V štrukové vazbě bývají někdy provedeny obrazce. 

Známým druhem s podélnými vroubky zhotovený z 

umělého hedvábí je nesprávně nazývaný hedvábný 

picqué, tkaný v bílém provedení nebo ve světlých 

odstínech.  

valis  Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

Vazba: plátnová  

Barevnost: vícebarevná (potisk) 

Vzor: pozitivní tisk (proužky a kvítky)  

Jemná bavlnářská tkanina určená na letní sukně a 

šátky.  

vapér  Vlákna v osnově: bavlna 

Vlákna v útku: bavlna 

  

Jemné vzdušné bavlnářské tkaniny. Určeny na zástěry 

a šátky.  
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Vazba: plátnová    

Barevnost: jednobarevná, vícebarevná (potisk) 

Vzor: pozitivní tisk (jemná kvítka) 

 

 

Tabulka č. 6 

Vlněné tkaniny 

Název tkaniny Regionální název/ 

Dobový název 

Měřitelné vlastnosti Popisné vlastnosti 

cajk/ polocajk šerka 

pantlcajk 

polocajk 

zeug (nj.) 

Vlákna v osnově: len; bavlna 

Vlákna v útku: len; bavlna; vlna 

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s keprovou; různé 

varianty keprové vazby 

Barevnost: jednobarevná (nejrůznější barvy) vícebarevná 

(barevné pruhy) 

Vzor: vzor vzniklý vazbou; proužky vzniklé zanášením 

barevného útku (barevné házení);  

Lněná, bavlněná i vlněná nebo polovlněná tenká 

nevalchovaná tkanina (s lněnou osnovou). Ke konci 19. 

století se označení cajk vztahovalo také na levnější 

bavlněnou tkaninu určenou na polosváteční až všední 

oblečení. Termínem cajk se označovaly polovlněné i 

lněné tkaniny napodobující levné vlněné tkaniny. Někdy 

byly cajky tkány z vlněného útku s příměsí trhané vlny.  

Na konci 18. století se ještě jednalo o poměrně silné 

tkaniny s reliéfním vzorem. Název cajk býval 

zaměňován s označením šerka, neboť v minulosti se 

oba termíny používaly jako rovnocenná synonyma.  

cirkas  Vlákna v osnově: bavlna; vlna ovčí 

Vlákna v útku: vlna ovčí 

Vazba: oboulícní čtyřvazný kepr nazývaný cirkas 

Barevnost: jednobarevná 

Vzor: 0  

Vlnařská tkanina tkaná zhotovená z česaných i 

mykaných přízí (i ve vzájemné kombinaci):  

 různobarevné ševiotové (příze z trhanin) nebo mykané 

vlněné příze v osnově a z ševiotové příze v útku 

s vlasem. Vyráběl se též z česané příze v osnově a 
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z ševiotového útku, nebo s bavlněnou osnovou a útkem 

z mykané příze. Těžší cirkas byl zesílen vrchním nebo 

spodním útkem.  

flanel  Vlákna v osnově: vlna ovčí; bavlna 

Vlákna v útku: vlna ovčí; bavlna; len  

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s keprovou; 

oboulícní čtyřvazný kepr nazývaný cirkas 

Barevnost: jednobarevná (nejčastěji bílá) 

Vzor: 0 

Lehká vlněná tkanina zhotovená podobně jako sukno. 

Byla pouze mírně zvalchovaná, počesaná a 

nepostřižená. Tkanina je zhotovena z mykané vlny 

nebo v kombinaci vlny mykané a česané. Flanel býval 

nejčastěji bílý, ale mohl se vyskytovat i v jiné 

barevnosti. Od počátku 20. století se flanely začaly tkát 

ve směsi s bavlnou, nebo čistě bavlněné či pouze 

lněné. Býval také česaný po obou stranách. Novější 

vlněné flanely se vyráběly z jemných česaných nebo 

mykaných přízí převážně v cirkasové nebo jiné keprové 

vazbě. Flanel v podobě polovlněné tkaniny je měkkého 

omaku, struktura vazby je zčásti nebo plně zakryta 

vlasem získaným česáním. V lidovém prostředí se 

používal na kabátky mužské i ženské, jako podšívka do 

zimních kabátků a kabátů. 

halina  Vlákna v osnově: vlna ovčí, vlna kozí,  

Vlákna v útku: vlna ovčí, vlna kozí  

Vazba: plátnová; plátnová v kombinaci s keprovou, 

keprová 

Barevnost: jednobarevná (světlá přírodní barevnost), 

vícebarevná (vytkaný tmavý vzor) 

Vzor: 0; tmavé zaplstěné geometrické obrazce na konci 

Vlnařská hrubá tkanina s neurovnaným vlasem, který 

zakrývá plátnovou zřídka i keprovou vazbu. Vyráběla se 

podomácku, nebo v řemeslných dílnách. Tkána byla 

z mykaných vlněných přízí v přírodní barevnosti. Příze 

bývaly předeny doma, někdy s příměsí kozích chlupů. 

Název je odvozen od použití tkaniny na oděvní 

součástku zvanou halina. 



NÚLK Strážnice                                                                                                                                                   Metodika etnografického průzkumu 

 
23 

 

St
rá

n
k

a 2
3

 

tkaniny 

harasová 

tkanina 

Haras 

Karasije 

Harasce 

Šamlat 

Raš 

Šaftuch 

rasch (nj.) 

raša 

aras 

hara 

haraš 

kronraš 

Vlákna v osnově: vlna ovčí, vlna velbloudí  

Vlákna v útku: vlna ovčí, vlna velbloudí  

Vazba: plátnová; keprová; atlasová 

Barevnost: tkanina byla jednobarevná (tmavá přírodní 

barevnost podobná velbloudí srsti, tmavá přírodní 

barevnost velbloudí vlny) 

Vzor: 0 

Vlněná hrubá tkanina velké hmotnosti 

s charakteristickým leskem a omakem vyráběná 

z mykané příze. Užíval se na sukně (kromražky), 

kabáty, zástěry. Šamlat je zmiňován v souvislosti 

s valašskými mužskými kabáty (snad pouze v červené 

barevnosti). 

domácí sukno  huňa (Valašsko) 

horňácké sukno 

Vlákna v osnově: vlna ovčí (domácí ovce „valaška“) 

Vlákna v útku: vlna ovčí (domácí ovce „valaška“) 

Vazba: plátnová; keprová 

Barevnost: jednobarevná (světlá přírodní barevnost až 

béžová barva, přírodní tmavá barevnost – hnědá zvaná 

burá) 

Vzor: 0; vytkaný (tmavým útkem) 

Hrubý celovlněný výrobek velké hmotnosti původně 

z produkce domácích tkalců valašského regionu, 

Kopanic a Horňácka valchovaný v řemeslných 

valchách. Zhotovovaly se z něj kalhoty „nohavice“ 

dlouhé po kotníky. Na Valašsku a Těšínsku se z něj 

zhotovovaly kabáty zvané huňa. Tzv. horňácké sukno 

z doma upředené vlna utkal tkadlec a majitel si ho pak 

odnesl do valchy  v Nové Lhotě. Někdy se na koncích 

vetkaly řádek přírodní černé vlny a ta se pak užila jako 

vzorek po zvalchování na dekorativní límec haleny.  

kašmír  Vlákna v osnově: vlna ovčí; vlna kozí 

Vlákna v útku: vlna ovčí; vlna kozí  

Tkanina tkaná z nejjemnější vlněné příze. Původně se 

tkala z vlny kašmírské kozy. Potištěný méně lesklý 
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Vazba: třívazný kepr; čtyřvazný kepr 

Barevnost: vícebarevná (potisk) 

Vzor: pozitivní tisk 

kašmír (tkaný tří nebo čtyřvazným keprem, plátnovou 

vazbou) se nazývá tibet, viz heslo tibet (tabulka č. 6)   

mezulán  Vlákna v osnově: len; vlna ovčí   

Vlákna v útku: vlna ovčí  

Vazba: plátnová; keprová; atlasová; odvozené (ryps, 

štruk) 

Barevnost: jednobarevná, vícebarevná (barevné snování, 

barevné házení, kombinace obojího) 

Vzor: barevné proužky po útku; barevné proužky po 

osnově; barevné proužky po osnově i útku 

Mezulány se tkaly na stejné osnově jako plátno nebo 

kanafas (na lněné režné osnově z bílených přízí nebo 

barvených na modro nebo hnědo). Příze byla tlustší. 

Mohl být i na vlněné osnově. Na útek se používala 

barvená vlna, nejoblíbenější byla červená (rumělková a 

karmínová), modrá (kobalt a ultramarín), fialová (dva 

odstíny – více do modra nebo do červena), zelená 

v tónech jasnějších i našedlých, černá. Málo se 

vyskytuje mezulán s útkem žlutým, šedým, okrovým, 

oranžovým a růžovým. Užíváno na zimní ženské sukně 

a kabátky.   

mohér  Vlákna v osnově: vlna ovčí   

Vlákna v útku: vlna ovčí; vlna mohérová  

Vazba: plátnová 

Barevnost: vícebarevná (potisk) 

Vzor: pozitivní tisk (květinové motivy, motivy inspirované 

Orientem) 

Tkanina z mykané příze s obsahem mohérové vlny 

(případně jiné speciální vlny) s měkkým omakem a 

výrazným kovovým leskem. Vlas zastírá strukturu 

vazby. Nebo se jedná o tkaninu malé hmotnosti 

z česané příze s obsahem mohéru s charakteristickým 

zrnitým omakem a kovovým leskem, tzv. listr.  

páj Boy 

Bay 

Boi 

Páj 

pájka 

Vlákna v osnově: vlna ovčí   

Vlákna v útku: vlna ovčí 

Vazba: plátnová 

Barevnost: jednobarevná, vícebarevná 

Vzor: proužky (barevné házení, barevné snování); kostky 

Levné vlněné nebo polovlněné řídce tkané sukno 

s vlasem, valchované a česané po obou stranách. Mělo 

se jednat o velmi jednoduché sukno určené nejširším 

vrstvám. Na Valašsku se zhotovoval páj či pájky 

v podobě pruhovaného nebo kostkovaného sukna 
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(kombinace barevného snování a házení)  tkaného z přírodně zbarvených přízí (v bílé nebo černé 

barevnosti) a barveného až po utkání v kuse, tedy 

v celku, na červeno, fialovo nebo zeleno. Jednobarevný 

červený páj se používal na začištění spodního lemu 

sukní a také ke zhotovení ženských sukní zvaných 

vlněnka nebo pájka. 

sukno (valašská) huňa 

tuch (nj.) 

hrubé sukno 

domácí sukno 

garažija  

Vlákna v osnově: vlna ovčí   

Vlákna v útku: vlna ovčí  

Vazba: plátnová, keprová 

Barevnost: jednobarevná (světlá či tmavá přírodní 

barevnost, barvená v kuse v nejrůznějších tónech) nebo 

s příměsí melanžových přízí 

Vzor: 0  

Vlněná a vždy valchovaná tkanina původně 

zhotovována cechovními soukeníky. Sukno mohlo být 

rozlišováno na husté, řídké, nadělané, tenké, tlusté, 

pevné, drahé. Lepší sukno se nazývalo také termínem 

jádrové. Dále se sukna popisují jako obyčejná, hrubá, 

domácí, šerá, barvená, nebarvená atd., případně 

s odkazem na lokalitu svého zhotovení (strážnická, 

jihlavská, brněnská atd.). Úprava tkaniny spočívá ve 

valchování, česání, postřihování, dekatování a lisování. 

Některé stupně úpravy se několikrát opakují, takže 

textilie obvykle prochází 16-18 pasážemi. V hotovém 

zboží zakrývá zplstěný povrch strukturu vazby tkaniny. 

Vzhled některých druhů sukna je podobný netkané plsti, 

se kterou se dá snadno zaměnit. 

V minulosti se sukno nejčastěji používalo na kalhoty, 

sukně, saka a pláště uniforem pro armádu, policii, 

železničáře, lesníky a jiná povolání. Zhruba od poloviny 

minulého století se však pro tento účel sukno stále více 

nahrazuje praktičtějšími (a většinou levnějšími) druhy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalandrov%C3%A1n%C3%AD_textili%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vazby_tkanin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Netkan%C3%A9_textilie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plst
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tkanin.  

šerka Šeř  

Šarka 

Šorka 

Šařka 

Kolovanka 

kalmuk 

Vlákna v osnově: len; vlna ovčí    

Vlákna v útku: vlna ovčí  

Vazba: plátnová; keprová; atlas; ryps; štruk 

Barevnost: vícebarevná  

Vzor: vzniká vazbou; barevným házením (proužky v útku) 

či barevným snováním (proužky v osnově) 

Vlněná i polovlněná tkanina se lněnou osnovou, nebo 

byla v osnově použita jednostřižní vlna a v útku mohla 

být vlna dvoustřižní. Pološerka byla polovlněná tkanina 

tkaná v keprové vazbě, kde vlna byla pouze v útku. 

Šerka byla zhotovována na západní Moravě, v okolích 

vlnařských center (v okolí Brna). Šerka se tkala na 

stejné osnově jako kanafas, proto mohla být i barevně 

snována. Objevuje se barevně skaná nit. Používala se 

na sukně. Na mužské pracovní oděvy (z lněné osnovy a 

silného ručně předeného vlněného útku přírodní 

barevnosti  - bílého, šedavého, šedohnědého, hnědého) 

se tkaly plátnovou vazbou nebo čtyřvazným útkovým 

keprem a po utkání se valchovaly. 

štruková 

tkanina 

štruk Vlákna v osnově: len; bavlna; vlna ovčí    

Vlákna v útku: len; bavlna; vlna ovčí; hedvábí  

Vazba: štruková 

Barevnost: jednobarevná 

Vzor: tkanina byla vzorována vazbou  

Tkanina má buď podélné, příčné nebo úhlopříčné 

žebrovité vroubky, které vznikají, jestliže se střídají 

místa jednoduché plátnové vazby s místy ležících 

osnovních nití nebo útků. Tato volněji provázaná místa 

jsou v místech vyvýšených vroubků. Ve štrukové vazbě 

bývají někdy provedeny obrazce vzorovaných tkanin.. 

Vlnařský štruk je na omak tužší tkanina malé až střední 

hmotnosti. Žebrování může být i nepravidelné nebo 

uspořádané do geometrických obrazců.  

tibet  Vlákna v osnově: vlna ovčí    

Vlákna v útku: vlna ovčí  

Měkká vlněná méně lesklá látka tkaná plátnovou i 

keprovou vazbou nejrůznějších barevných tónů 
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Vazba: plátnová; třívazný nebo čtyřvazný kepr 

Barevnost: vícebarevná (potisk) 

Vzor: pozitivní tiskem (na černém pozadí drobné 

květinové motivy) 

potištěná pestrými květy. Srovnej heslo kašmír, tabulka 

č. 6.  

vlňák  Vlákna v osnově: vlna ovčí    

Vlákna v útku: vlna ovčí  

 Vazba: keprová 

Vzor: vzorováno vazbou; kombinace barevného snování 

a házením (kára, kostky) 

Vlnný kusový výrobek. Tkanina zhotovena do podoby 

čtverce tkaná z mykaných vlněných přízí. Povrch je 

zaplstěn. Tkanina je po stranách opatřena třásněmi. 

Používal se jako velký šátek k zahalení celé ženské 

postavy v zimních měsících. Od konce 19. století 

rozšířeno na venkově.  

 

 

Tabulka č. 7 

Hedvábné tkaniny 

Název tkaniny Regionální název / 

Dobový název 

Měřitelné vlastnosti Popisné vlastnosti 

atlas 

 

Vlákna v osnově: přírodní hedvábí 

Vlákna v útku: přírodní hedvábí 

Vazba: atlasová 

Barevnost: jednobarevná 

Vzor: 0 

Hedvábnická hladká a tuhá tkanina s vysokým leskem.  

brokát zlatohlav 

ornát  

Vlákna v osnově: přírodní hedvábí 

Vlákna v útku: přírodní hedvábí; kovové nitě; dracoun 

 Vazba: žakárové vazby (fantazijní) na rypsové půdě či 

jiné žakárové půdě 

Hedvábnická tkanina z těžkého hedvábí barevně 

vzorovaná vazbou s použitím stříbrných nebo zlatých 

nití, v kombinaci s barevnými hedvábnými nitěmi. 

Používáno na ženské oděvní součástky, na kordulky, 
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Barevnost: vícebarevná   

Vzor: vzorováno vazbou a barevné vzory zatkávány 

brošováním   

sukně, čepce, zástěry aj. 

damašek 

 

Vlákna v osnově: přírodní hedvábí 

Vlákna v útku: přírodní hedvábí 

Vazba: atlas 

Barevnost: vícebarevné, jednobarevné  

Vzor: vzorováno vazbou 

Hedvábnická tkanina z těžkého hedvábí vzorovaná 

žakárovými vazbami. Byla určena na čepce a kordulky.  

flór 

 

Vlákna v osnově: přírodní hedvábí 

Vlákna v útku: přírodní hedvábí 

Vazba: keprová 

Vzor: vzorováno vazbou, barevnými proužky v útku 

(barevným házením). 

Jemná tenká hedvábnická tkanina. 

samet aksamit  

trýb 

 

Vlákna v osnově: přírodní hedvábí 

Vlákna v útku: přírodní hedvábí; bavlna 

Vazba: vlasová tkanina ze soustavy osnovních a 

vlasových a základních útků. Základní útky provazují 

v plátnové vazbě a vlasové ve volné vazbě. Vytváří 

smyčky, které se po utkání rozřežou, a tkanina získá 

jemný vlasový povrch.   

Barevnost: jednobarevná (různé barvy); vícebarevná  

Vzor: potisk; vytlačený (mechanicky) 

Měkká tkanina s hustým lesklým krátkým vlasem, který 

je vytvořen z hustě dostavených útkových nebo 

osnovních nití. Starší název pro samet je aksamit, dále 

také kord. Druhem levnějšího sametu byl trýb se 

lněnou osnovou. Užíval se v podobě úzkých port na 

živůtcích na Hřebečsku a Valašsku, nebo na sukních na 

Podluží. Stuhy byly vzorovány. Samet v 1. pol. 20. stol. 

užíván také na živůtky, vestičky, kordulky, kabátky.   

 

Pozn. Vyskytuje se i osnovní samet, kde smyčky vytváří 

hedvábná osnova.  

taft  Vlákna v osnově: hedvábí Tuhá a hustá tkanina s mírným kovovým leskem a 
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Vlákna v útku: hedvábí  

Vazba: ryps 

Barevnost: jednobarevná 

Vzor: jednobarevná tkanina 

jasným, ale jemným příčným rypsovým žebrováním. 

Zhotovena v plátnové vazbě s hustou osnovou. Viz 

mušelín, satén. 

taft - dykyta 

 

Vlákna v osnově: hedvábí 

Vlákna v útku: hedvábí  

Vazba: plátnová vazba, ryps v kombinaci s brožováním 

Barevnost: vícebarevná (vytkaný vzor lancováním nebo 

brošováním); jednobarevná 

Vzor: vzorováno vazbou (vytkané barevné proužky, květy 

a tzv. moaré) 

Hedvábnická hustě tkaná tkanina z nekrouceného 

hedvábí. Tkanina mívala výzdobu v podobě proužků, 

květů nebo moaré. Užívána na šátky, sukně, špenzry. 

taft - kreditor 

 

Vlákna v osnově: hedvábí 

Vlákna v útku: hedvábí  

Vazba: plátnová, ryps v kombinaci s brožováním 

Barevnost:  

Vzor: jednobarevná tkanina s vytkávanými barevnými 

proužky, květy a výzdobou tzv. moaré. 

Kreditor (Gros de Tours) byla jednobarevná tkanina se 

žebříkovým efektem, tkaná v plátnové nebo rypsové 

vazbě s povrchovou úpravou tzv. vodotiskem (či 

s moaré, mramorováním), nebo s vytkávanými 

brožovanými vzory. Tkanina byla určena na ženské 

šaty ve slohové módě, na venkově byla brána na 

živůtky, čepce, kabátky, potahy kožíšku. 
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Tabulka č. 8                                                             Kontrolní formulář pro identifikaci tkaniny 

Název instituce:  

 

 

Inventární číslo: Přírůstkové číslo: Předmět:  

 

Lokace popisované tkaniny na oděvu (střihový díl, část oděvu):  

 

Název tkaniny: 

Etnografický region: 

 

Přesná lokace původu předmětu:   

Výrobce tkaniny:  

 

Datace: 

Měřitelné vlastnosti:  

 

Vlákna v osnově:  

konopí 

len 

bavlna 

vlna ovčí 

hedvábí přírodní 

kovové nitě (jaké?).:…………………. 

jiné: …………………………………… 

 

 

Vlákna v útku:  

konopí 

len 

 

 

Vazba tkaniny: 

plátnová 

keprová 

atlasová 

plátnová odvozená – ryps 

jiné: ………………………………….. 

 

 

Vzor tvořen:  

vazbou 

barevným snováním 

barevným házením 

kombinací barevného snování a házení 

Popisné vlastnosti tkaniny: 

 

První strana tkaniny (líc) :  

lesklá 

vyčesaný vlas 

zastřený povrch valchováním 

jasný potištěný vzor 

vyšisovaná 

znečištěná 

 

Druhá strana tkaniny (rub):  

lesklá 

vyčesaný vlas 

zastřený povrch valchováním 

jasný potištěný vzor 
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bavlna 

vlna ovčí 

hedvábí přírodní 

kovové nitě (jaké?).:…………………. 

jiné: ………………………………..….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

pozitivním tiskem 

negativním tiskem 

rezervážní technikou (jaká?): ……………………….. 

jiné:……………………………………. 

 

 

Popis vzoru: 

 

 

vyšisovaná 

znečištěná 

 

Celková barevnost:  

Jednobarevná ……………………………… 

Vícebarevná (jaká?) ………………………. 

……………………………………………….. 

 

Omak: 

drsný 

jemný 

hladký 

hebký 

měkký 

tvrdý 

teplý 

studený 

 

Povrchové úpravy:  

bělení 

barvení 

potisk 

valchování 

počesání 

mandlování (kalandrování) 
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škrobení 

macerování 
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Metodika nedestruktivního průzkumu historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950, jejich 

dokumentace a identifikace. 

MEP (Metodika etnografického průzkumu) 

 

 

Příloha 4. 

Katalog tkanin 

 

 

Vypracovali 

PhDr. Petra Mertová, Ph.D. 

 

 

 

 

Národní ústav lidové kultury 

Strážnice 

2015 
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Úvod 

 

Přiložená fotodokumentace je nezbytným doprovodem k identifikaci tkanin během komparativního studia. Fotodokumentace je sestavena jako katalog 

vybraných tkanin ve shodě se seznamem tkanin v MEP 3. Katalog zachycuje historická etnografika z muzejních sbírek vždy v detailu 10x10 cm, vždy 

s přiloženým měřítkem pro porovnání. Uvedeny jsou základní provenienční údaje ke tkanině, etnografický region, datace přesná nebo rámcová, materiál 

osnovních a útkových nití, dostava na 1cm
2
, vazba tkaniny, celková barevnost tkaniny.  

 

Konopné tkaniny 

 Vzorek 10 x 10 cm Vzorek 1 x 1 cm 

Konopné plátno 

Etnografický region: Podluží (Moravská Nová Ves)  

Datace přesná / rámcová: konec 19. stol. 

Materiál osnovních nití: konopí 

Materiál útkových nití: konopí 

Vazba tkaniny: plátnová  

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá)  

Instituce: MZM 

Ev. č. 18 000 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Lněné tkaniny  

 Vzorek 10x10 cm Vzorek 1x1 cm 

Batist 

Etnografický region: Haná 

Datace přesná / rámcová: 2. polovina 20. stol.  

Materiál osnovních nití: len 

Materiál útkových nití: len 

Vazba tkaniny: plátnová 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá) 

Instituce: MZM 

Ev. č. 6052 

Foto Sylvie Doleželová, MZM, 2013.  
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Gradl 

Etnografický region: Valašsko 

Datace přesná / rámcová: počátek 20. Stol. 

Materiál osnovních nití: Len 

Materiál útkových nití: Len 

Vazba tkaniny: keprová 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá) 

Instituce: MZM 

Ev. č. 6571 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  

 

 

Kanafas 

Etnografický region: Českomoravská vrchovina 

Datace přesná / rámcová: 1. pol. 20. stol. 

Materiál osnovních nití:len 

Materiál útkových nití: len 

Vazba tkaniny: plátnová, ryps 

Celková barevnost tkaniny:vícebarevné  

Instituce: MZM  

Ev. č. 14 106 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Modrotisk 

Etnografický region: Českomoravská Vysočina (Jámy) 

Datace přesná / rámcová: polovina 20. stol. 

Materiál osnovních nití: len 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátnová  

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná   

Instituce: Ústav evropské etnologie, FF MU Brno 

Ev. č.  

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015.  

 

 

Platno 

Etnografický region: Valašsko 

Datace přesná / rámcová: počátek 20. stol. 

Materiál osnovních nití: len 

Materiál útkových nití: len 

Vazba tkaniny: plátnová  

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá)  

Instituce: MZM 

Ev. č. 6 567 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Bavlněné tkaniny 

 Vzorek 10 x 10 cm Vzorek 1 x 1 cm 

Barchet 

Etnografický region: Českomoravská vrchovina 

Datace přesná / rámcová: 2. pol. 19. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: kepr 

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná  

Instituce: Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o. 

Ev. č. 1_06_1096 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 

  



NÚLK Strážnice                                                                                                                                                  Metodika etnografického průzkumu 

 
7 

 

7 

Batika vyvazovaná 

Etnografický region: Kyjovsko  

Datace přesná / rámcová: 2. polovina 19. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátnová 

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná 

Instituce: Vlastivědné muzeum Olomouc 

Ev. č. E21444 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 

  

Batist 

Etnografický region: Haná  

Datace přesná / rámcová: 2. polovina 19. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátnová  

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá)  

Instituce: MZM 

Ev. č. 11 085 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Cvilich 

Etnografický region: Bačkovice u Jemnice 

Datace přesná / rámcová: 1. Polovina 20. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna  

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: kepr (cvilich) 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá) 

Instituce: Ústav evropské etnologie FF MU Brno  

Ev. č. 3/2 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 

 

 

Činovatní tkanina 

Etnografický region: Horňácko 

Datace přesná / rámcová: polovina 20. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: kepr, lancování 

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná 

Instituce: MZM 

Ev. č. 10 509 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Etamín 

Etnografický region: Haná 

Datace přesná / rámcová: okolo poloviny 19. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátno 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá) 

Instituce: MZM 

Ev. č. 16844 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  

  

Gradl 

Etnografický region: Moravské Kopanice (Žitková) 

Datace přesná / rámcová: polovina 19. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna  

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátno a kepr 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá) 

Instituce: MZM 

Ev. č. 15915 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Kanafas 

Etnografický region: Valašsko, Valašské Meziříčí 

Datace přesná / rámcová: 1. pol. 20. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátnová 

Celková barevnost tkaniny:vícebarevné  

Instituce: MZM  

Ev. č. 6 577 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
 

  

Kartoun 

Etnografický region: Haná 

Datace přesná / rámcová: polovina 19. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátnová  

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná (pozitivní tisk)  

Instituce: Vlastivědné muzeum v Olomouci 

Ev. č. 435/66/6 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 
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Krizet  

Etnografický region:  

Datace přesná / rámcová: polovina 20. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: vlna 

Vazba tkaniny: keprová 

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná 

Instituce: MZM 

Ev. č. 10283 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
 

 

 

Manšestr 

Etnografický region: Českomoravská vrchovina 

(Oponešice) 

Datace přesná / rámcová: 1. polovina 20. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: vlasová tkanina - manšestr 

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná  

Instituce: Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o. 

Ev. č. 1-06-1523 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 

 
 



NÚLK Strážnice                                                                                                                                                  Metodika etnografického průzkumu 

 
12 

 

12 

Organtýn 

Etnografický region: Českomoravská vrchovina 

Datace přesná / rámcová: 2. polovina 19. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátnová  

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá)  

Instituce: Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o. 

Ev. č. 1-06-873 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 

 

Modrotisk 

Etnografický region: Valašsko (Velká Bystřice) 

Datace přesná / rámcová: 2. polovina 19. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátnová 

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná  

Instituce: Vlastivědné muzeum Olomouc 

Ev. č. E172 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 
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Perkál 

Etnografický region: Valašsko (Rožnov pod Radhoštěm) 

Datace přesná / rámcová: 1. polovina 20. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna  

Vazba tkaniny: plátnová - vaflová   

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá) 

Instituce: MZM 

Ev. č. 6570 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
 

 

Pik 

Etnografický region: Valašsko (Rožnov pod Radhoštěm) 

Datace přesná / rámcová: 1. polovina 20. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna  

Vazba tkaniny: plátnová - vaflová   

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá) 

Instituce: MZM 

Ev. č. 6575 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Platno bavlněné (žlucené) 

Etnografický region: Horňácko 

Datace přesná / rámcová: konec 19. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátnová  

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (žlucená)  

Instituce: MZM 

Ev. č. 49 047 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  

 

 

Samet 

Etnografický region: Českomoravská vysočina 

Datace přesná / rámcová: 2. Polovina 19. stol. 

Materiál osnovních nití: bavlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: vlasová vazba - samet 

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná 

Instituce: Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o. 

Ev. č. 1-06-774 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 
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Vlněné tkaniny 

 Vzorek 10 x 10 cm Vzorek 1 x 1 cm 

Flanel 

Etnografický region: Moravské Slovácko 

Datace přesná / rámcová: konec 19. stol. 

Materiál osnovních nití: vlna ovčí 

Materiál útkových nití: vlna ovčí 

Vazba tkaniny: keprová 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá) 

Instituce: MZM 

Ev. č. 14868 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Halina 

Etnografický region:  

Datace přesná / rámcová: přelom 19. a 20. stol. 

Materiál osnovních nití: vlna ovčí 

Materiál útkových nití: vlna ovčí 

Vazba tkaniny: plátnová 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá) 

Instituce: MZM 

Ev. č. 10 536 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
 

 

  

Sukno hrubé 

Etnografický region: Moravské Slovácko (Strání u 

Uherského Brodu) 

Datace přesná / rámcová: 1. pol. 20. stol. 

Materiál osnovních nití: vlna ovčí 

Materiál útkových nití: vlna ovčí 

Vazba tkaniny: plátnová 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (bílá) 

Instituce: MZM 

Ev. č. 14844 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Sukno jemné 

Etnografický region: Haná (Hradčany u Holešova) 

Datace přesná / rámcová: polovina 19. stol. 

Materiál osnovních nití: vlna ovčí 

Materiál útkových nití: vlna ovčí 

Vazba tkaniny: plátnová 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (zelená)  

Instituce: MZM 

Ev. č. 12 035 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
 

 
 

 

Kašmír 

Etnografický region: Haná (Bolelouc) 

Datace přesná / rámcová: Konec 19. stol. 

Materiál osnovních nití: vlna 

Materiál útkových nití: vlna 

Vazba tkaniny: keprová 

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná (pozitivní tisk) 

Instituce: Vlastivědné muzeum Olomouc 

Ev. č. 153/59 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 
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Mezulán 

Etnografický region: Českomoravská vrchovina (Kuklík) 

Datace přesná / rámcová: 1. pol. 20. stol. 

Materiál osnovních nití: vlna 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: plátno 

Celková barevnost tkaniny: červená  

Instituce: Ústav evropské etnologie, Masarykova 

univerzita, Brno  

Ev. č.  

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 
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Páj 

Etnografický region: Slezsko 

Datace přesná / rámcová: konec 19. stol. 

Materiál osnovních nití: vlna ovčí 

Materiál útkových nití: vlna ovčí  

Vazba tkaniny: keprová 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (červená)  

Instituce: MZM 

Ev. č. 53163 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 

 

 

Šerka 

Etnografický region: Českomoravská vrchovina 

Datace přesná / rámcová:  

Materiál osnovních nití: len 

Materiál útkových nití: vlna 

Vazba tkaniny: kepr pravý třívazný útkový 

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná  

Instituce: Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o. 

Ev. č. 1-06-50 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 
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Vlňák 

Etnografický region: Českomoravská vrchovina (Dešov) 

Datace přesná / rámcová: 2. polovina 19. stol. 

Materiál osnovních nití: vlna ovčí  

Materiál útkových nití: vlna ovčí 

Vazba tkaniny: keprová 

Celková barevnost tkaniny:  

Instituce: Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o. 

Ev. č. 1-06-134 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 
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Hedvábné tkaniny 

 Vzorek 10 x 10 cm Vzorek 1 x 1 cm 

Atlas 

Etnografický region: Haná (Čechovice) 

Datace přesná / rámcová: okolo poloviny 19. stol. 

Materiál osnovních nití: přírodní hedvábí  

Materiál útkových nití: přírodní hedvábí 

Vazba tkaniny: atlas  

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (černá)  

Instituce: MZM 

Ev. č. 13815 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Brokát 

Etnografický region:  

Datace přesná / rámcová: 2. polovina 19. stol.  

Materiál osnovních nití: přírodní hedvábí, bavlna 

Materiál útkových nití: kovová lamela, přírodní hedvábí 

Vazba tkaniny: atlas 

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná 

Instituce: MZM 

Ev. č. Textil 13 774 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
 

 
  

Damašek 

Etnografický region: Haná 

Datace přesná / rámcová: polovina 19. stol. 

Materiál osnovních nití: přírodní hedvábí 

Materiál útkových nití: bavlna 

Vazba tkaniny: žakárová  

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (modrá)  

Instituce: MZM 

Ev. č. 13821 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Flór 

Etnografický region: Českomoravská vrchovina 

Datace přesná / rámcová: 2. pol. 19. stol. 

Materiál osnovních nití: pravé hedvábí  

Materiál útkových nití: pravé hedvábí 

Vazba tkaniny: žakárová  

Celková barevnost tkaniny: vícebarevná (snování i 

házení) 

Instituce: Muzeum Vysočiny Třebíč 

Ev. č. 1-06-873 

 

 
 

Samet 

Etnografický region: Hanácké Slovácko 

Datace přesná / rámcová: konec 19. stol.  

Materiál osnovních nití: bavlna  

Materiál útkových nití: hedvábí 

Vazba tkaniny: vlasová tkanina (samet) 

Celková barevnost tkaniny: jednobarevná (vínová)  

Instituce: MZM  

Ev. č. 48 446 

Foto David Rájecký, NÚLK, 2015.  
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Taft - s moaré 

Etnografický region: Třebíč 

Datace přesná / rámcová: 2. pol. 19. stol. 

Materiál osnovních nití: hedvábí 

Materiál útkových nití: hedábí 

Vazba tkaniny: atlas 

Celková barevnost tkaniny: hnědá 

Instituce: Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o. 

Ev. č. 1-06-226 

Foto Petra Mertová, NÚLK, 2015. 

  

 


