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2020
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Úvod 
V českém prostředí jsou historické liturgické textilie dlouhodobě opomíjenou druhovou 
skupinou na okraji badatelského zájmu odborné veřejnosti. Přitom se jedná o významné 
hmotné prameny dějinného vývoje historických textilií obecně.  
Liturgické textilie z období po roce 1600 až do roku 1970 jsou důležitou součástí kultury. 
Podávají kontinuální svědectví o vývoji textilu a rozvoji textilní výroby v jednotlivých zemích 
i ve světě. Na liturgických textiliích lze sledovat postupné změny technologických a 
řemeslných postupů, evoluci vytkávaných a vyšívaných vzorů, vývoj obchodních kontaktů 
mezi evropskými hospodářskými centry, vzájemné umělecké působení mezi zeměmi i vazby 
mezi významnými vládnoucími rody. Mnoho liturgických oděvů má značnou vypovídací 
hodnotu díky spojení s donátory z řad panovnické rodiny a vysoké aristokracie či jinými 
osobnostmi a s významnými společenskými či státotvornými událostmi (např. korunovace, 
pohřby, bohoslužby v návaznosti na válečná vítězství nebo prohry apod.) Řada parament je 
významným dokladem vývoje domácí světské módy, protože pro jejich zhotovení byly takové 
oděvy sekundárně užity. Jejich význam je v tomto ohledu nezastupitelný, protože hmotné 
doklady světské módy období 16. – 18. století v dochovaných textilních fondech prakticky 
chybí. Význam liturgických textilií je tak nezpochybnitelný.  
Vzhledem k úmyslnému systematickému ideologickému vytěsňování a potlačování výzkumu 
této oblasti hmotného dědictví v našich zemích po roce 1948 patří u nás liturgické textilie 
v současnosti k nejvíce ohroženým druhům movitých kulturních památek. Soubory 
bohoslužebných oděvů, nacházející se v depozitářích hradů a zámků spravovaných Národním 
památkovým ústavem, v regionálních muzeích a galeriích a v dalších státních i soukromých 
paměťových institucích, jsou dosud badatelsky nezhodnocené nebo minimálně zpracované. 
Rovněž proměny křesťanské bohoslužby v 2. polovině 20. století spojené s používáním 
nových vizuálních forem odsoudily mnohdy po staletí kontinuálně vytvářené soubory k 
zániku. K zničení historických liturgických textilií v samotných svatostáncích mnohdy vedla 
nedostatečná nebo nevhodná péče o toto křehké movité dědictví. Dosavadní absence 
jednotného metodologického postupu, jak s takovýmito památkami nakládat, byla proto 
obzvlášť citelná. I přes to se dochovaly mnohdy úctyhodné soubory a to jak ve státních 
paměťových institucích, tak církevních objektech či soukromém vlastnictví. O to větší 
potřebují péči a ochranu.  
Prvním pokusem o uchopení problematiky péče a ochrany liturgického textilu a nastínění 
základních pokynů pro záchranu historického liturgického textilu byl v českojazyčném 
prostředí text Radka Martinka Historie, pořádání a uchovávání liturgických oděvů – 
parament1zařazený do publikace Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů. Přes 
záslužnost tohoto počinu zde nebyl prostor pro podrobnější představení složitosti 
problematiky ani pro formulování doporučení pro praxi.  
Metodika Liturgický textil a jeho památková ochrana je v našem prostředí prvním velkým 
počinem usilujícím o formulování jednotných pravidel pro poznání, ochranu, péči a zachování 
dochovaného historického liturgického textilu. Metodika na základě systematizace 
teoretických přístupů a praktických zkušeností uvádí správce sbírek, vlastníky, ale i další 
zájemce do problematiky historických liturgických textilií jako významné hodnoty národního 
kulturního dědictví a důležitého objektu pro další výzkum. 

                                                 

1 viz MARTINEK, Radek — OPPELTOVÁ, Jana et al. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů. 
Archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 
Olomouc 2008, s. 279–352. Pozdější samostatné identické vydání MARTINEK, Radek. Liturgické textilie. 
Historie, pořádání a uchování. Studijní opora v rámci projektu Katedry historie „Inovace studia Historických věd 
na Univerzitě Palackého“, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc 2014. 
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Předkládaná metodika částečně využívá a částečně navazuje na výše uvedený text Radka 
Martinka, který je i jedním z autorů publikace. Velkou předností metodiky je, že se do ní 
promítly praktické i teoretické zkušenosti vědecky různorodého autorského kolektivu, 
vytvořeného z pracovníků státní památkové péče, církevní památkové péče, pracovníků 
v muzejnictví a v akademické sféře. Nesporným obohacením je zahraniční přesah autorského 
kolektivu směrem na Slovensko, které má dlouhodobé historické vazby k našim zemím. 
Metodika díky takto široce koncipovanému autorskému kolektivu v sobě dokázala skloubit 
teoretickou část, zaměřenou na zevrubné představení problematiky historických liturgických 
textilií v širším kontextu vědeckého poznání, a pokyny, postupy a doporučení pro praktickou 
péči a ochranu – památkový přístup.  
Cílem metodiky je ukázat způsob, jak historické liturgické textilie zařadit do širších 
společenských, uměleckých a liturgických souvislostí. Metodika zohledňuje obvyklé 
standardy památkové péče a upřesňuje a aktualizuje metodologické postupy, uplatňované 
obecně na historické textilie, pro potřeby specifické skupiny liturgických textilií. Zabývá se 
typologií bohoslužebných oděvů a způsobem jejich užití, věnuje se problematice znalectví 
textilu a textilních výrobních postupů, včetně tkalcovských a vyšívacích technik, umělecko-
řemeslným souvislostem v domácích a evropských dějinách umění, kultury a památkové péče, 
způsobu vedení záznamu a popisu liturgických textilních předmětů pro potřeby evidence a 
možnostem elektronických evidenčních systémů. Metodicky mapuje přehled degradativních 
vlivů na textilní materiály a způsoby, jak těmto vlivům předcházet. Metodika je vytvořena 
s přihlédnutím k potřebám školených odborných pracovníků i pracovníků, kteří neprošli 
specializovaným školením a s liturgickým textilem se setkávají při provádění základní 
dokumenace druhových předmětů v terénu nebo jako laičtí nadšenci, zajímající se o tuto 
problematiku. Metodika je zpracována přehledně, návodně a obohacena příklady z praxe. 
Cílem metodiky je poskytnout všem, kdo se o historické liturgické textilie zajímají na 
odborné nebo laické úrovni, kvalitní metodickou pomůcku pro poznání, evidenci, péči a 
zachování historického liturgického textilu jako důležité součásti kulturního dědictví. Postupy 
jsou aplikovatelné na široké druhové spektrum liturgického textilu uloženého v církevních 
objektech, paměťových institucích nebo v soukromém držení.  
Metodika je rozdělena do pěti samostatných kapitol, které jsou rozčleněny do jednotlivých 
tematických podkapitol. 

1) První kapitola obsahuje přehled historického liturgického textilu, ale také jeho 
postavení jako předmětu sběratelství, a zvláště jako předmětu památkové ochrany 
v kontextu historického vývoje i současného stavu v českých zemích i v zahraničí. Na 
závěr jsou zmíněny také možnosti a limity archivního zkoumání historického 
liturgického textilu. 

2) Druhá kapitola představuje metodologická východiska péče o historický liturgický 
textil v českých zemích. Doplňuje je vybranými příklady ze zahraničních zemí. 

3) Třetí kapitola se zabývá rozborem technik a materiálů, které byly při zhotovování 
historických liturgických textilií využity. Pozornost je také věnována problematice 
liturgických barev. 

4) Čtvrtá kapitola se zaměřuje na vlastní téma péče o liturgické textilie, představuje 
ohrožující faktory a způsoby uložení zvláště v depozitářích a sakristiích. Pozornost je 
věnována také možným opravám a restaurování historického liturgického textilu. 
V návaznosti na zásady jsou představena základní doporučení k postupu při 
restaurování historického liturgického textilu mimo musejní sbírky. 

5) Pátá kapitola návazuje na předchozí a představuje základní zásady pro inventarizaci a 
dokumentaci historických liturgických textilií. Podrobně jsou představeny zásady a 
postup při dokumentaci historických liturgických textilií a možnosti elektronických 
evidenčních systémů. 
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Metodiku doplňuje samostatná příloha – přehledný slovníček pojmů z oboru liturgického 
textilu, přehled praktických pokynů, vzorový popis. Součástí přílohy je krátký exkurz do 
problematiky péče a uchovávání historických liturgických textilií na Slovensku. 
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1. Bohoslužebné textilie 
Markéta Grill Janatová – Radek Martinek 
 

 
[RM_00]  
Opatská benedikce Anastáze Opaska (1947), k níž byla využita řada reprezentativních 
historických parament, fotografie (1947). Praha, Benediktinské opatství sv. Vojtěcha, řádový 
archiv. 
 

1.1. Paramenta a kostelní prádlo. Jejich rozdělení a funkce 
 
 K podtržení slavnostního rozměru lidské existence slouží ve všech kulturách tzv. 
vestes sacrae čili kultovní oděvy či textilie, které patří k náboženskému životu a jejichž 
prostřednictvím lze lépe vyjádřit vztah člověka ke světu přirozenému i duchovnímu. V 
křesťanských souvislostech je označujeme obvykle obecným termínem církevní textil. 
Zahrnuje v sobě vše, co je bezprostředně spojeno s činností církve ve společnosti. Odtud také 
pramení požadavky na jeho funkci, podobu a symboliku. Církevní oděv je dalším obecným 
pojmem, protože odkazuje na veškerý oděv (šaty) a jeho součásti užívané různými osobami, 
především s těmi, jež v církvi zaujímají nějaké postavení či jednají jejím jménem. Patří sem 
především oděv stavovský, protože vyjadřuje trvalou příslušnost posvěcených služebníků, tj. 
hlavně kněží a biskupů, do církevního společenství a určuje i hierarchické vztahy mezi nimi. 
Jeho zvláštní skupinou je oděv dalších Bohu zasvěcených osob – mužů i žen – žijících 
v mnišských a řeholních společenstvích a řádech, pak jde o řeholní či mnišský oděv.  
 Jako obřadný, potažmo bohoslužebný či liturgický textil a oděv dnes označujeme 
všechny oděvy a textilní doplňky, které sloužily či slouží křesťanské (v našich geografických 
souvislostech především katolické) bohoslužbě. Stejný termín však můžeme použít i 
k obřadům východních (ortodoxních) církví a některých evangelických církevních 
společenství. Patří sem i textilie, jež se užívají v chrámu dlouhodobě, když pokrývají např. 
oltář nebo zdobí jeho okolí a podléhají tak stejným příslušným církevním normám. Liturgický 
textil a oděv (užívaný osobami) vymezuje jeho obecné užití při bohoslužbě. Zahrnuje však 
sobě další skupiny, jež podmiňuje především materiál, ze kterého se zhotovují. 
Nejrozmanitější z nich jsou paramenta (z lat. parare připravit). Označují se tak obvykle 
svrchní obřadní kněžská roucha zhotovovaná původně z dražších hedvábných látek a 
vyhrazená hlavně k užití při mešní liturgii (mši), ale i při některých dalších obřadech. 
 Paramenta jsou i různé textilní ozdoby oltáře a chrámových stěn a stejně tak i oděvy 
milostných soch, pokud jsou zhotoveny právě z takovýchto vzácnějších materiálů. V minulosti 
často tvořily společně se svrchním oděvem kněze a jeho asistentů působivé soupravy užívané 
při různých významných příležitostech. Mezi paramenta patří i některé textilní insignie 
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vyšších církevních představených, především prelátů a biskupů. Jmenovitě jde hlavně o mitru 
(infuli) a dnes už obvykle neužívané gremiále, dále pontifikální rukavice a střevíce. Patří tak 
do širší skupiny tzv. pontifikálií, protože symbolicky vyjadřují plnost otcovské autority 
církevních představených, tj. biskupů, a to duchovní i jurisdikční, nad duchovenstvem a všemi 
věřícími na svěřeném území.  

 
[RM_01]  
Liturgický průvod pro bohoslužbu s velkou asistencí. Joachim Oortman podle předlohy 
Franse Pourbuse, počátek 19. století. Soukromá sbírka. Foto: R. Martinek, 2019. 
 

 
[RM_02]  
Bazilika Panny Marie v Kevelaer vyzdobená textiliemi podle návrhu architekta Fridericha von 
Stummel na počátku 20. století (ideální stav), vyobrazení z knihy H. Stummel, Paramentik 
(Kempten 1915–1920). Foto: R. Martinek, 2019. 
 
. 
 
 
1.2. Z historie liturgického textilu 
Křesťanská bohoslužba se už od počátku snažila pomocí lidských smyslů uchopit mystérium 
Boží přítomnosti zcela jednoduchými gesty, předměty i oděvy vzatými z každodenního života 
a samotnému obyčejnému životu vtisknout doslova bohoslužebný ráz.2 
 
1.2.1. Bohoslužebný oděv v prvních křesťanských obcích 
Pomyslnou duší židovského národa byla úcta k jeruzalémskému Chrámu, kolem něhož se 
soustředil neméně bohatý rituální život. Chrámovému kultu se měla věnovat velká skupina 

                                                 

2 K základní literatuře srov. ADAM, Adolf, Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha 2001; POLC, 
Jaroslav V. Posvátná liturgie (Druhý vatikánský sněm. Edice Křesťanské akademie 8), Řím 1981; TAFT, Robert 
R. Život z liturgie. Tradice Východu i Západu, Velehrad-Roma 2008. O dějinách slavení eucharistie viz např. 
CABAN, Peter. Dejiny slávenia eucharistie do Druhého vatikánského koncilu, Trnava 2010. 
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kněží (tzv. levitů) v čele s veleknězem. Mezi přísnými bohoslužebnými řády se objevuje důraz 
na odlišnost obřadního šatu užívaného v chrámu, který se zhotovoval především z bělostného 
lnu, narozdíl od vlněného, používaného v běžném životě. Bohatá typologie oděvů napomáhala 
rovněž rozlišit příslušné hierarchické postavení. Nejnáročnější oděv (rozmanitý typologicky, 
materiálově, způsobem zdobení a symbolikou) náležel přirozeně veleknězi. Některé z těchto 
rituálních zvyklostí postupně přejalo také křesťanské společenství – zpočátku možná jen 
podvědomě (praxe běžných a obřadných šatů), od středověku však dokonce programově.3 
Přestože v prvních staletích křesťanské éry ještě nemůžeme hovořit o vlastním liturgickém 
oděvu, můžeme předpokládat, že bílý oděv užívaný prvními křesťany k bohoslužbě měl 
slavnostní charakter, o jehož čistotu úzkostlivě dbali a neužívali ho ve všednodenním životě. 
Bělostný oděv totiž odkazoval k důležitému symbolu křestního obřadu – k bílým šatům 
(tunice), jež symbolicky měly naznačovat nový začátek v Kristu. Z původní praxe čistých šatů 
nakonec začal během 4. století vznikat zvláštní obřadný oděv (odlišná tunika pro 
předsedajícího), jež už byl následně v 5. a 6. století vyhrazen pouze církevním starším a 
představeným obcí, kteří bohoslužbu vysluhovali. Z nich se postupně zrodil samostatný 
kněžský stav. 
Po zrovnoprávnění pronásledované křesťanské víry s ostatními náboženstvími v Římské říši, 
Milánským ediktem (313), se prostá eucharistická bohoslužba postupně přesunula ze 
soukromých domů do bazilik. S postupnou konverzí členů vyšších společenských vrstev se 
proměnila i bohoslužba. Chrámové stěny se zaplnily obrazy a bohoslužebné oděvy se zase 
otevřely luxusním hedvábným látkám. Během 4. a 5. století se se rozrůznily kněžské úkony a 
rozdělily se mezi jáhny (diakonoi), kněze (presbyteroi) a hlavy církevních obcí – biskupy 
(episcopoi). Rozmanité úkoly a pravomoci začala vyjadřovat právě bohoslužebná roucha.  
Z prostředí císařského dvora přešlo do liturgie užívání některých insignií – odznaků 
jurisdikčních pravomocí u vyšších představených pozdějšího biskupského pália (pallium), 
pontifikální obuvi (sandalia) a punčoch (caligae). Od západních hranic Římské říše přišlo 
užívání štoly kněžími, přestože ji tu původně nosili především jáhni (orarion). 
Srozumitelnosti rozvíjené nauky o kněžství (presbyteriátu) napomohla právě bohoslužebná 
roucha, respektive způsob jejich užívání. 
Základním oděvem všech křesťanů se stala bílá tunika s poměrně úzkými rukávy, zv. alba. 
Jak však počet členů církevní obce narůstal, slavení bohoslužeb ztrácelo intimní ráz a albu 
začali při bohoslužbě používat pouze přisluhující. Na ni biskupovi pomocníci u oltáře – jáhni 
(diakonoi), oblékali roucho s širokými rukávy – tzv. dalmatiku. Ta tehdy byla podobně jako 
jiné antické oděvy zdobena jen tenkými proužky při okrajích (tzv. klávy). Jiní biskupovi 
pomocníci – kněží (presbyteroi) – dalmatiku neoblékali, místo ní měli široký oválný šat 
s otvorem pro hlavu, kterému se říkalo nejprve planeta či paenula (ve středověku zvaná 
kasule nebo ornát). Biskup na znamení plnosti služby ale oblékal obojí. Na albu nejprve 
navlékl dalmatiku, pak zmiňovanou paenulu a na ni teprve širokou insignii jurisdikce – své 
biskupské pallium.  
Všechna svrchní obřadní roucha se postupně začala zhotovovat z dražších látek, vesměs 
hedvábných, s vytkávanými vzory nebo zdobenými výšivkami či našitými pásky 

                                                 

3 Ve středověku narůstalo v liturgii symbolické provázání s židovskou praxí, respektive se Starým zákonem. 
Židovská bohoslužba byla vnímána jako částečný předobraz bohoslužby křesťanské (tj. novozákonní), podobně 
byl vlastně vykládán celým Nový zákon – jako dokonalé naplnění židovských dějin. Pro jednotlivé osoby, 
události i reálie byly hledány patřičné starozákonní předobrazy. V liturgickém oděvu tyto tendence můžeme 
nejvíce spatřovat na dalmatice – oděvu jáhna. Protože při bohoslužbě přisluhuje knězi nebo biskupovi, byl 
chápán jako zosobnění starozákonní židovské bohoslužby, jež slouží (předchází) liturgii křesťanské. Do 
dalmatiky se mohla promítnout podoba židovských šatů velekněze (např. střapce, třásně apod.), starým 
německým výrazem pro dalmatiku je dokonce „Levitengewand“ (tj. oděv levity). 
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v kontrastních barvách. Tak začala postupně vznikat praxe užívání tzv. liturgických barev. 
Barvy totiž měly za úkol podtrhnout emocionální obsah slavení.  
 

 
[RM_03]  
Fractio panis (lámání chleba), nástěnná malba, počátek 3. století. Řím, Priscilliny katakomby, 
Řecká kaple (tzv. Capella Graeca). Zdroj: Wikimedia Commons. 
 

 
[RM_04]  
Byzantský císař Justinián I. obklopený svými dvořany v čele s biskupem Maximinem 
doprovázeným jáhny, mozaika, počátek 6. století. Ravenna, kostel San Vitale, hlavní loď. 
Zdroj: Wikimedia Commons. 
 
1.2.2. Bohoslužebný oděv ve středověku  
 Po ustálení základní struktury bohoslužebného obřadu se začala objevovat snaha více 
zdůrazňovat i její viditelné znaky, zkrátka zapojit krásu v co největší míře jako srozumitelný 
komunikační prostředek. V této „dramatizaci“ liturgie začala hrát stále větší úlohu i 
bohoslužebná roucha. Znásobil se jejich počet, proměňoval se jejich tvar, barevnost a 
zdobení, aby lépe vyjadřovaly jednotlivé bohoslužebné úkony, emocionální obsah slavení, 
příslušnou liturgickou dobu a v neposlední řadě také hierarchické postavení příslušného 
duchovního v církevní komunitě. Ve středověku vyvrcholilo také mystické podbarvení 
bohoslužby, zvláště její propojení s bohatou starozákonní symbolikou. Znásobily se snahy 
vykládat bohoslužbu a její součásti značně symbolicky s velkým důrazem na alegorickou a 
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morální rovinu.4 V karolínské době se objevil poprvé větší důraz na použití barev u 
liturgických oděvů, rozšířil se i jejich symbolický výklad. 
 Hlavním bohoslužebným oděvem je od středověku kasule (casula, planeta). Vznikla 
ze staršího antického oděvu, vlastně kruhového pláště chránícího před nepřízní počasí, 
zvaného paenula nobilis. Ve středověku měla zvonový střih vzniklý sešitím nepatrně 
protaženého půlkruhu s výstřihem pro hlavu. Dodnes se překvapivě zachovalo mnoho 
takových rouch z 11. – 13. století, protože byly často uctívány jako textilní relikvie kvůli 
svému původnímu nositeli – svatému knězi nebo biskupovi. Byla zhotovena většinou 
z nákladných látek byzantského nebo orientálního původu. Měkkost látek tehdy ještě 
nevyžadovala, aby se roucho nějak více zdobilo, stačila jen sama kvalita a lesk tkaniny a 
možnost vytváření pravidelných záhybů při kněžských gestech.5 Původní měkké tkaniny, 
kterých se užívalo na kněžská roucha, byly postupně nahrazovány velmi nákladnými látkami 
bohatě protkávanými zlatem a stříbrem. Díky použitým kovům však rychle ztratily původní 
měkkost a tomu se musel přizpůsobit i příslušný tvar svrchního bohoslužebného roucha, který 
se začal zmenšovat, respektive zkracovat po stranách a vykrajovat na přední straně pro lepší 
pohyb rukou celebrujícího kněze. Kasule, jež ještě ve 12. století byla natolik široká, že 
zakrývala rozpažené ruce kněze, o dvě století později už sotva dosahovala k jeho loktům a 
těsně před Tridentským sněmem už sotva kryla ramena. Podobné to bylo i s její délkou, ta se 
postupně zkrátila od kotníků do délky sotva ke kolenům.  
 Ke kasuli patří ještě další kněžské insignie, jež ve středověku dostaly svou definitivní 
podobu, tj. štola a manipul.6 Štolu – původně římský odznak jurisdikce – ve formě úzkého a 
dlouhého pásu nosili (a nosí) duchovní kolem krku při výkonu kněžských funkcí, zvláště pak 
při slavení eucharistie – to je ovšem obvykle skrytá pod kasulí. Manipul je mnohem mladší a 
svou podobou vychází z tvaru štoly. Zhotovoval se ze stejného materiálu a s obdobnou 
výzdobou. Má ovšem rovněž antický původ – šlo totiž původně o šátek na otírání potu z tváře 
přivázaný prakticky k levému předloktí. To zřejmě vedlo i k jeho zavedení do bohoslužby, ale 
v zaalpském prostředí na dvoře karolínských králů svou původní praktickou funkci rychle 
ztratil a stal se další kněžskou insignií. Nosil se rovněž na levém předloktí, protože právě 
v levé ruce držel kněz nádobu s posvěceným chlebem.  
 V době vrcholného středověku se definitivně zformovala podoba zvláštních oděvních 
odznaků biskupů naznačující jejich svrchovanost zvaná souhrnně pontifikálie. Nejdůležitější 
z nich se stala mitra (infule). Původně šlo o variantu starší orientální pokrývky hlavy zv. 
camelaucum zdomácnělou v Byzanci. V římském prostředí se ujala zřejmě na přelomu 10. a 
11. století. Měla tehdy podobu měkké bílé čapky a papežové ji začali udělovat jako zvláštní 
privilegium nejenom vyšším duchovním, ale i laikům (u nás ji takto získal kníže Spytihněv II. 
v roce 1060 jako jakousi náhradu královské koruny). Mitra se začala zdobit různými zlatými 
plíšky a drahokamy, takže záhy opustila svou původní měkkost ve prospěch různých 
vložených výztuh, které postupně proměnily její tvar a daly vzniknout čapce s hrotitým 
vyústěním. Od 13. století je mitra hlavní insignií biskupské služby, ale i dalších vyšších 
prelátů, kteří byli biskupům postaveni na roveň, i když nepřijali biskupské svěcení. Šlo 
především o opaty klášterů mnišských řeholí, později i o kanovníky apod. Podle nákladnosti 
výzdoby a použitého materiálu se mitry začaly rozlišovat, protože odkazovaly na přesně 

                                                 

4 Tendence k alegorickému výkladu bohoslužebných reálií je známa už od sv. Isidora z Pelusia (asi 370–440) 
z počátku 5. století. V tom měl řadu pokračovatelů, především z mnišských kruhů, kde se bohaté a dramatické 
liturgii dařilo nejlépe.  
5 K jedněm z nejstarších patří např. kasule sv. Heriberta (kol. 970–1023) z Kolína nad Rýnem ušitá z krásné 
zlatavé tkaniny byzantského původu s dvojicí orlů v kruhových medailonech. Na výšku měří neuvěřitelných 160 
cm. 
6 K nejstarším patří v úplnosti dochovaná štola a manipul spojované se sv. Cuthbertem (634–687) z katedrály 
v britském Durhamu, snad z let 909–916. 
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vymezené hierarchické vazby mezi jejich nositeli, ale i na charakter příslušné liturgické doby, 
tj. zdali měl slavnostní či kající ráz.7  
 Zvláštní variantou mitry kombinovanou s výraznými světskými atributy se stala 
pokrývka hlavy římského biskupa – papeže. Šlo o tiáru. Původní zlatá obroučka při jejím 
spodním okraji se brzy změnila v klasickou korunu. Na přelomu 13. a 14. století byla k ní 
připojena i druhá a třetí s odkazem na svrchovanost nad světskými knížaty a králi. 
 Ve středověku získaly své místo mezi pontifikáliemi i zvláštní punčochy (caligae) 
zhotovované rovněž z nákladných tkanin. Je nutno zmínit i zvláštní bohoslužebné střevíce 
(sandalia) a rukavice (chirothecae) dochované dodnes v řadě chrámových pokladnic. Zřejmě 
v pozdním středověku zaniklo užívání subcintoria, zvláštního látkového pásku zavěšovaného 
na biskupské cingulum přepásávající albu. Biskupským odznakem, zjevně inspirovaném 
nárameníkem (efodem) starozákonního velekněze, bylo tzv. rationale, jež mělo podobu 
širokým vyšívaných pásů spojených po stranách, jež se navlékalo biskupovi na svrchní 
bohoslužebné roucho podobně jako biskupské pallium. Původně dost rozšířená praxe nakonec 
v řadě diecézí vymizela, zůstala však dodnes na několika místech (např. v Eichstättu) jako 
zajímavý doklad starobylých liturgických zvyklostí.8 
 

 
[RM_05]  
Svatí papežové (detail), Hubert a Jan van Eyckové, Tzv. Gentský oltář, střední deska s Adorací 
Beránka, olej na dřevě, 1432. Gent, katedrála sv. Bavona. Zdroj: Wikimedia Commons. 
 
 
1.2.3. Tridentský sněm a barokní bohoslužba 
 Rostoucí technologické dovednosti řemeslníků – především tkalců a vyšívačů – zcela 
proměnily podobu kněžských rouch. Z původních jednoduchých a účelných forem se stala 
během 14. a 15. století skutečná umělecká díla zcela odpovídající bohatě zdobeným pozdně 
středověkým kostelům. Nákladnost opulentně zdobených rouch, nesrozumitelnost bohoslužby 
a světský život mnoha duchovních se záhy ocitl v hledáčku různých reformátorů, kteří začali 
usilovat o reformu církve s odkazy na její původní jednoduchost. Např. ikonoklastické 
tendence českých husitů v 15. století se obrátily vůči liturgickému umění jako celku, zvláště 
bohatá roucha a příliš zdobené kalichy se zdály radikálům jako zřejmé popření původního 
Kristova učení. Proti marnivosti a zbytečné nádheře horlili ve vlastních katolických řadách 
různí teologové, včetně známého Girolama Savonaroly (1452–1498). 

                                                 

7 Nejjednodušší mitrou prakticky bez výzdoby byla mitra simplex, zhotovovaná nejčastěji jen z prosté lněné 
látky, nákladnější formou byla zlatotkaná mitra auriphrygiata – zpočátku zdobená jen zlatými prýmky, od 
renesance už byla hedvábná a bohatě zlatem protkávaná nebo vyšívaná. Nejnákladnější formou byla mitra 
zdobená perlami a drahými kameny. Nazývala se mitra gemmata. 
8 Podrobněji viz HONSELMANN, Klemens. Das Rationale der Bischöfe, Paderborn 1975. 
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 Ostentativní nádhera bohoslužeb, stejně jako světský život většiny církevních knížat 
byl trnem v oku i reformátorům z německého prostředí v čele s Martinem Lutherem (1483–
1546). Soustředili tehdy svou pozornost na opomíjené Písmo a v jeho světle se snažili 
posuzovat celou bohoslužbu. Část Lutherových následovníků začala používat mešní roucha 
v jednoduchých formách a prakticky bez ozdob, jiní nosili při bohoslužbách jen jednoduchý 
kazatelský talár a rochetu, což nakonec převážilo i u následovníků velkého radikála Jana 
Kalvína (1509–1564). 
 I v katolickém prostředí sílil tlak po reformě, která by odstranila největší středověké 
excesy. Tak byl v roce 1545 konečně svolán koncil do Tridentu v samém předhůří Alp, který 
s různými přestávkami trval až do roku 1563. Bylo totiž zapotřebí znovu vyložit učení o 
eucharistii, o Kristově reálné přítomnosti v ní (1551), o kněžství a samotné bohoslužbě 
(1562). Reformní snahy koncilu uvedl v život papež Pius V. (1504–1572), když nechal vydat 
tiskem nové závazné věroučné a bohoslužebné knihy – katechismus (1566), pak breviář 
(1568) a nakonec misál – Missale Romanum (1570).9 Ten odstranil mnoho liturgických 
nešvarů a zavedl pevná pravidla do forem slavení bohoslužby, mj. závazně ustálil používání 
pěti liturgických barev.10 Praktický ráz liturgii, respektive předmětům při ní používaných 
vtiskl sv. Karel Boromejský (1538–1584), který předepsal duchovním lombardské provincie 
mj. podobu bohoslužebných rouch včetně způsobu zhotovení, použitých materiálů, rozměrů 
apod. Milánské instrukce převzal a schválil i Svatý stolec a výtah z praktických předpisů vtělil 
do úvodů k vydávaným bohoslužebným knihám. K rozšíření tohoto římského ritu papeži 
výrazně napomohl jezuitský řád, který ve viditelné rovině dodržoval všechny nové zvyklosti. 
Kasule římského střihu (vlastně spíše upravenému střihu z Milánska) se tak stala nedílným 
atributem jejího zakladatele sv. Ignáce z Loyoly (1491–1556).11 V jednotlivých zemích 
uskutečňovaly koncilní reformy místní biskupské synody, které vydávaly dílčí normy 
uzpůsobené místním podmínkám.  
 Potridentské období přineslo církvi sjednocení vnější bohoslužebné formy a učinilo ji 
závaznou pro celý katolický svět. K barokní liturgii patřil především důraz na kvalitu 
materiálů a vysokou úroveň zdobení (především výšivek nebo textilií protkávaných drahými 
kovy), jež byla vlastně jakýmsi přímým odrazem aristokratické kultury vyšších vrstev. 
Nezačal se používat sice žádný nový druh kněžského oděvu, ale byl kladen důraz na vizuální 
sjednocení oděvů v případě účasti více duchovních při velkých svátcích a slavnostních 
příležitostech. To bylo popudem ke zhotovování velkých bohoslužebných souprav (někdy 
zvaných garnitura nebo parament) z jednotného materiálu a shodného zdobení, obvykle 
nejméně pro čtyři kněze, někdy i pro dvanáct až patnáct osob.12  
Ideály Tridentského sněmu sice v katolických zemích vešly do života, ale spíše jen po ryze 
formální stránce. V mnoha zemích trvalo celá desetiletí, než panovník svolil, aby dekrety 
sněmu mohly vůbec být zveřejněny. Nadšení prvních generací přerušila Třicetiletá válka a po 
jejím skončení se podařilo reformovat život řadového duchovenstva. Na palčivou nutnost 
změnit životní styl a hlavně smýšlení církevních knížat a prelátů už přirozeně nedošlo. 
                                                 

9 JUNGMANN. Missarium solemnia, s. 114–120. 
10 Možnost větších regionálních odlišností byla přiznána pouze nejstarším bohoslužebným ritům, především 
galikánskému (lyonskému) a ambroziánskému (milánskému).  
11 Druhý z řádových pilířů sv. František Xaverský (1506–1552) začal být zobrazován v chórovém oděvu jako 
kazatel, tj. v bohatě řasené superpelici (rochetě) na černé sutaně se střídmě zdobenou štolou kolem krku. 
12 Kromě hlavního celebranta oblečeného v příslušná mešní roucha (kasuli) mu přisluhovali další dva kněží 
v pozicích jáhnů a podjáhnů (diaconi assistentes) oblečených do dalmatik a dalšího přisluhujícího kněze 
v pluviálu (presbyter assistens). Shodnými textiliemi mohl být ozdoben oltář, jeho nejbližší okolí nebo dokonce 
samotný presbytář kostela. Správci velkých katedrál mohli nechat zhotovit velkou soupravu určenou pro svěcení 
kněží příslušným sídelním nebo pomocným (světícím) biskupem. Takový konsekrační ornát / parament pro 
velkou slavnostní bohoslužbu měl kromě obvyklých asistentů i desítku či více shodně pojatých kasulí pro 
všechny nově posvěcené kněze.  
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Inspirativnost l´art vivre panovníka a šlechty byla až příliš silná. Bohoslužba sice dokázala 
uchvátit, mnohým se ale vytrácel obsah. 
 

 
[RM_06]  
Svatý biskup Ildefons v dlouhé brokátové kasuli, El Greco, olej na plátně, 1610–1613. Madrid, 
Monasterio de San Lorenzo, El Escorial. Zdroj: Wikimedia Commons. 
 

 
[RM_07]  
Oslava svatého Ignáce z Loyoly, Peter Paul Rubens, olej na plátně, 1616, Vídeň, 
Kunsthistorisches Museum. Zdroj: Wikimedia Commons. 
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[RM_08a-b]  
Svrchní obřadní roucho kněze (kasule) prošlo během 17. století výrazným zkrácením střihu, na 
přední straně tak vzniklo výrazné houslovité vykrojení. Kasule s bohatým vzorem, patrně Lyon, 
kolem 1740. Církevní sbírka – depozitář Biskupství královéhradeckého, pochází z Holic. Foto: 
L. Bárta, 2020. 
 
1.2.4. Liturgické hnutí a reforma bohoslužebných rouch v 19. století 

Šok z radikality Francouzské revoluce, jež se poprvé pokusila o systematickou 
dechristianizaci, a následné bídy, do které se ponořila velká část Evropy kvůli vleklým 
napoleonským válkám, své plody nakonec přinesl. Po uzavření smíru na Vídeňském kongresu 
(1815) začala vytoužená hospodářská konsolidace. Nová generace intelektuálů obrátila svou 
pozornost zpět do minulosti, konkrétně do zidealizovaného středověku, ve kterém spatřovala 
dobu, kdy byla Evropa jednotná. To však zaručovala především církev, protože propojovala 
svou bohoslužbou všechny vrstvy společnosti.  

V Anglii narostl počet katolíků natolik, že znovu získali možnost podílet se na 
veřejném a kulturním životě (1829). Podobně i v samotné anglikánské církvi se znovu 
objevila touha po hlubší spiritualitě založené především na studiu patristických církevních 
otců, a stejně tak i po liturgii, kterou položily kalvínské proudy v anglikánské církvi na 
vedlejší kolej. Tyto anglo-katolické tendence duchovních a intelektuálů daly vzniknout 
specifické kulturní atmosféře s výrazným přesahem i do výtvarného umění. Významnými 
hybateli liturgického hnutí v Anglii se překvapivě stali především architekti okouzlení 
středověkým uměním. Své sakrální stavby ve stylu Gothic Revival chápali jako skutečné 
komplexní dílo – kromě vlastní stavby věnovali patřičnou pozornosti i liturgickému vybavení 
včetně parament. Největší vliv měl Augustus Welby Pugin (1812–1852) a George Gilbert 
Scott (1811–1878).  
 Z liturgického hlediska byl nejcitlivější otázkou především ornát a jeho podoba, 
protože kalich, oltář i jiné vybavení kostela stejně jako svatostánek sám směly mít 
středověkou podobu. Kasule ve svém středověkém tvaru, mnohem delší, volnější, přirozeně 
řasnatá při okrajích, vzbuzovala u papežského dvora nelibost, protože budila dojem odmítnutí 
norem Tridentského koncilu, tj. v disciplinární praxi krok zpět. Přísně „římský“ tvar 
(vpodstatě barokní) byl zase jako příliš „papežský“ v Anglii přijímán s nevolí. 
Neporozumění umělců s římskými kuriálními úředníky podnítil zájem o stará liturgická 
roucha a vytváření jejich novodobých střihových a později i materiálových replik. Pugin např. 
nadále pokračoval ve svém díle a v „gothickém“ stylu navrhoval další a další roucha.  
 Stejným procesem duchovního probuzení začala procházet i Francie. Část 
duchovenstva se snažila o restituci předrevolučních poměrů, ale mnoho mladších duchovních 
toužilo po skutečné spiritualitě, po hlubokém duchovním životě. Nejvýraznější osobností se 
stal Prosper Guéranger (1805–1875). Jako opat kláštera Solesmes kolem sebe vytvořil okruh 
podobně smýšlejících řeholníků, kteří v komunitě znovu uvedli v život vzorovou římskou 
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liturgii, ale v její středověké – nikoliv v oficiální barokně římské formě. Tím Guéranger 
položil základy skutečné liturgické obnově.13 Důkladná bádání se zajímala i o středověké 
liturgické umění, včetně parament. Sám Dom Guéranger patřil mezi velké kritiky 
„zdeformovaných“ barokních kněžských kasulí, jež podle něho zcela ztratily noblesu svých 
měkce splývavých středověkých předloh (tzv. širokého střihu)  
 Obliba velkých kasulí z měkkých splývavých látek inspirovaných středověkem se 
společně s liturgickým hnutím rychle šířila Evropou.14 Nepřímo ji podporovali hlavně výrobci 
replik středověkých hedvábných látek a dalších tkanin s paramentními vzory inspirovaní 
cášským kanovníkem Franzem Bockem (1823–1899), jeho sbírkou středověkých 
vzorovaných tkanin a v neposlední řadě jeho dílem o dějinách liturgického oděvu, jehož první 
díl vyšel v roce 1859. Na určité nepochopení narazil nový tvar v Itálii, kde moc nerozuměli 
onomu označení „gothický“ a kde byl stále preferován barokní střih s bohatou výšivkou. 
V roce 1863 se proto římské církevní úřady sice znovu pokusily zakázat širokou mešní formu 
„stylum gothicum“, ale poptávka po nich mezi obrodně naladěným klérem výrazně narůstala, 
a proto zákaz neměl téměř žádný účinek.  

„Boj o tvar“ ornátu v 19. a 20. století nebyl ničím jiným než jen zástupným 
problémem skrývajícím mnohem závažnější skutečnosti, tj. snahu znovu se vrátit k určité 
liturgické (potažmo i teologické) pluralitě ve světě. Určitým symbolickým završením 
dlouholetých sporů a zároveň rehabilitací „gotického“ tvaru mešního roucha bylo jeho použití 
papežem Pavlem VI. při závěrečném zasedání Druhého vatikánského koncilu 8. prosince 
1965. Přitom ještě ve 20. století byly opakovány zákazy proměňovat tvar mešního roucha bez 
náležitého papežského dovolení.  
 

 
[RM_09]  
Romantická představa o plně vybavené „středověké“ sakristii, barevná litografie. Detail 
z frontispice knihy Franze Bocka, Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters 
(Bonn 1859), soukromá sbírka. Foto: R. Martinek, 2013. 
 

                                                 

13 POLC. Posvátná liturgie, s. 140–147; ROULIN. Vestments and vesture, s. 76–77. 
14 O liturgickém hnutí viz přehledová práce Pavla Kopečka – KOPEČEK, Pavel. Liturgické hnutí v českých 
zemích a pokoncilní reforma, Brno 2016. 
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[RM_10]  
Kasule zvonové formy ze vzorované tkaniny se středověkým vzorem z produkce vídeňské 
firmy Flemmich und Söhne, ilustrace z nabídkového katalogu z roku 1920, soukromá sbírka. 
Foto: R. Martinek, 2019. 
 
1.2.5. Druhý vatikánský koncil (1962–1965) 
Úpravu a zjednodušení liturgie zřejmě zvažoval počátkem 50. let už papež Pius XII. (1939–
1958). V letech 1948–1951 jednala komise sbírající podněty pro změny bohoslužebného řádu. 
Mezi nimi se objevila snaha používat roucha jednodušších forem a bez přemíry zdobení. 
Všeobecný církevní sněm zrealizoval až Jan XXIII. (1958–1963). V roce 1960 ustanovil 
komise, které měly připravovat koncil. Liturgická komise shromáždila podněty biskupů z 
celého světa a rozpracovala jednotlivá témata. Nešlo jen o zjednodušení bohoslužebných 
obřadů, ale i o uvedení národních jazyků do liturgie.  
Koncil byl slavnostně zahájen 11. října 1962. Následnou pokoncilní liturgickou reformu, 
kterou schválil už nový papež Pavel VI. (1963–1978). Zajímavá debata se rozproudila nad 
úlohou okázalosti a nádhery v liturgii a oprávněnosti použití drahocenných materiálů ke 
zhotovení liturgických předmětů a k výzdobě kostela. Většina koncilních otců nakonec 
uznala, že se do liturgie církve mnohdy vplížila lidská marnivost a různé „klerikální“ 
přídavky, ale i to, že také současná doba může mnohým přispět, zvláště použitím nových 
materiálů a tvarů. Všichni otcové se shodovali, že posvátná roucha mají být důstojná a 
jednoduchá, aby odpovídala vkusu dnešní doby.  
Obnova měla být provedena v několika časových úsecích – nejprve přechod od latiny k 
živému jazyku a reforma liturgických knih a jejich překlad. Dlouhou dobu zůstalo na libovůli 
a vkusu místního společenství, jakým způsobem provede reformu liturgického prostoru, jaká 
paramenta a nádoby se budou používat. V 70. letech, kdy byly reformní zásahy nejvíce 
prováděny, došlo k velkým a někdy značně necitlivým ztrátám na uměleckém vybavení 
kostelů včetně kontinuálně budovaných kolekcí historických parament. Prudké uvolnění 
disciplinárních norem v liturgické oblasti začalo polarizovat klérus i věřící lid. Vnějším 
viditelným znakem spojovaným se starým mešním řádem se stala právě bohoslužebná roucha 
a orientace oltáře a toto rozdělení trvá v určité míře i padesát let po skončení koncilu. Na 
rozdíl od liturgických reforem prováděných Tridentským koncilem, motivovaných spíše 
apologeticky, kladly reformy Druhého vatikánského koncilu důraz na pastorální rozměr 
liturgie, její jednoduchou krásu a srozumitelnost, aby se stala autentickou.  
Bohoslužebné roucho je i na prahu 21. století významnou součástí liturgické komunikace. 
V koncilním duchu vesměs už rezignovalo na zbytečný ornament a soustředí se dnes spíše na 
jednoduchou vizuální účinnost barev, materiálů, formy a jejich kombinací. Moderní liturgické 
roucho se má snažit o prostou emocionální účinnost a nic nepředstírat a jako takové je 
předmětem zájmu výtvarných umělců15 i teologů. Stále se snaží sdělit nesdělitelné – 
mystérium – aby bylo srozumitelné modernímu člověku. Stále hledá svou tvář. 
 
                                                 

15 K nejvýznamnějším současným teoretikům moderního sakrálního umění patří nepochybně německý jezuita 
Friedhelm Mannekes (n. 1940). Z jeho podnětu byla uspořádána přelomová výstava Casula v Kolíně nad 
Rýnem, kde významní současní němečtí výtvarní umělci představili svůj pohled na fenomén kněžského 
svrchního obřadního roucha – viz Casula: Gregory Amenoff, ..., [katalog výstavy], Köln 1992.  
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1.3. Bohoslužebné textilie jako předmět sběratelství 
 
Utváření kvalitních privátních sbírek a zakládání specializovaných muzeí v průběhu 19. 
století posunulo sběratelství na novou úroveň a položilo základy řady vědeckých oborů.16 
Zájem sběratelů a institucí se zaměřil také na historický textil a nemohl minout ani bohatý 
zdroj historického materiálu, jakým je bohoslužebný oděv a textil. Liturgické textilie se staly 
sbírkovým předmětem a pozbyly svou původní roli, která jim byla vyhrazena v rámci 
kostelního prostoru a slavení liturgie. Nově byla kostelní roucha a textilie uchovány ve 
sbírkách pro své kvality výtvarné a řemeslné a nahlížena jako umělecké objekty.  
 V éře historických slohů se historický materiál stal potřebným zdrojem inspirace a 
nápodoby pro soudobé umění a průmysl. Řešením nízké řemeslné úrovně a kvality návrhů 
průmyslové výroby měla být kultivace výrobců a návrhářů, ale také jejich zákazníků 
prostřednictvím zakládaných uměleckoprůmyslových muzeí.17  
První uměleckoprůmyslové muzeum, dnešní Victoria & Albert muzeum, vzniklo v Londýně 
roku 1852 a stalo se prototypem pro další uměleckoprůmyslová muzea, která byla zakládána 
v druhé polovině 19. století po celém světě. Domácí prostředí ovlivnilo nejsilněji K. K. 
Österreichisches Museum für Kunst und Industrie (Museum für angewandte Kunst, zkráceně 
MAK), založené ve Vídni roku 1863. O dekádu později bylo v Brně založeno Moravské 
průmyslové muzeum (dnes součást Moravské galerie). V roce 1885 pak pražské 
Uměleckoprůmyslové museum.  
 Pro muzea byly historické textilie zajímavé především díky svému vzoru a instituci 
dostačovalo vlastnit její fragment. Pokud byl raport vzoru neúplný nebo špatně čitelný, 
doplňoval se chybějící materiál lineární nebo plošnou rekonstrukcí. Historické desény byly 
překreslovány a používány jako ilustrace vydávaných odborných publikací a také jako 
předlohy pro výrobu. Z počátku se zájem soustředil na středověké památky, nezřídka se 
jednalo o fragmenty textilií pocházející z liturgických oděvů.  
 Ambice ovlivnit produkci výrobců však měli také soukromí sběratelé. Nejvlivnějším 
privátním sběratelem historického textilu této epochy byl bez pochyby Franz Bock.18 Pozdější 
kanovník dómu v Cáchách se zapojil do reformního církevního hnutí, které navazovalo na 
obdobné snahy ve Francii a Anglii. Po vysvěcení na kněze v roce 1850 působil v Krefeldu, 
městě, které pro jeho hedvábnickou tradici nazval „druhým Lyonem“. Zde započal spolupráci 
s místní tkalcovskou firmou F. J. Casaretto, která se transformovala na první specializovanou 
německou firmu na výrobu tkanin pro liturgické účely. Bock dodával firmě jako předlohy 
tkaniny ze 14. a 15. století, které byly původně použity na liturgických rouchách. V roce 1852 
uspořádal Bock v Krefeldu výstavu, na které představil více než stovku historického 
liturgického textilu. Historický materiál doplnily soudobé tkalcovské i vyšívačské výrobky, 
které se středověkem inspirovaly. Výstava měla velký ohlas a pro Bocka přinesla v důsledku 
další možnosti rozvoje. Znalost historického materiálu mohla podpořit růst domácího 
textilního průmyslu, a tak Bock obdržel studijní stipendium, které mu umožnilo následující 
léta cestovat po Evropě. V letech 1853 až 1855 navštívil mimo jiné Francii, Itálii, Švýcarsko, 
Rakousko a procestoval Německo. Během cest shromáždil vzorovou sbírku fragmentů 
středověkých tkanin a výšivek pro svého mecenáše, zároveň rozšiřoval svou vlastní sbírku. 

                                                 

16 Ke sběratelství historického textilu např. OTAVSKÝ, Karel. Alte Gewebe und ihre Geschichte, Abegg-Stiftung, 
Riggisberg 1987. 
17 V roce 1844 bylo na jiných základech založeno muzeum středověkého umění v pařížském Hôtel de Cluny 
(dnešní Musée de Cluny, Musée national du Moyen Âge), odrážející dobové zaujetí touto epochou. 
18 K osobnosti Franze Bocka viz BORKOPP-RESTLE, Birgitt. Der Aachener Kanonikus Franz Bock und seine 
Textilsammlungen: ein Beitrag zur Geschichte der Kunstgewerbe im 19. Jahrhundert, Riggisberg: Abegg-
Stiftung, 2008.  
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Později začal Bock shromážděné textilie rozprodávat a fragmenty historických tkanin, 
výšivek a také krajek z Bockovy sbírky se postupně dostávaly do většiny 
uměleckoprůmyslových muzeí.19 V 80. letech získala textilie z Bockovy sbírky také domácí 
muzea v Praze, Liberci a Brně.20 Bock byl sběratel s velkým rozhledem a znalostmi, které 
využíval při přípravě výstav, výstavních katalogů i v kontaktu s výrobci. Své stěžejní téma, 
středověké liturgické oděvy, zpracoval z mnoha aspektů v třísvazkovém díle vycházejícím 
v letech 1859–1871.21  

 
[MGJ_01]  
Fragmenty dvou různých manipulů z první poloviny 17. století. Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze inv. č. 838 a 840. Zakoupeno r. 1886 ze sbírky Krauth. Foto: 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Ondřej Kocourek, 2019. 
 

 
[MGJ_02]  
Fragment kalichového vela, tkanina: hedvábný damašek, Itálie, 1625–1640. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze inv. č. 907. Zakoupeno r. 1886 ze sbírky Krauth. Foto: 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Ondřej Kocourek, 2019. 
 

                                                 

19 Přehled prodeje textilií z Bockovy sbírky jednotlivým muzejním institucím viz.: BORKOPP-RESTLE (2008), s. 
236–237. 
20 BŘEZINOVÁ, Andrea – ZAPLETAL, Tomáš (eds.). Brno – Moravský Manchester, Moravská galerie v Brně, 
2014. S. 133 a pozn. 24; Srov. BORKOPP-RESTLE (2008), s. 176, pozn. 111. 
21 BOCK, Franz. Geschichte der liturgischen Gewänder der Mittelalters, oder Entstehung und Entwicklung der 
kirchlichen Ornate und Paramente mit Rücksicht auf Stoff, Gewebe, Farbe, Zeichnung, Schnitt und rituelle 
Bedeutung, nachgewiesen und durch 120 Abbildungen in Farbendruck erläutert, 3 Bände, Bonn 1859, 1867 a 
1871. 
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K významným sběratelům 19. století patřil teolog a duchovní Alexander Schnütgen (1843–
1918).22 V roce 1867 započal utvářet svou sbírku středověkého umění, vedle malířských a 
sochařských děl se v ní uplatňovaly uměleckořemeslné práce provedené v rozmanitých 
materiálech a technikách. Své místo ve sbírce měly i historické tkaniny, krajky a liturgický 
oděv. Celistvost sbírky se Schnütgen rozhodl zachovat a roku 1906 ji věnoval městu Kolínu 
nad Rýnem.23  
Řada soukromých textilních sbírek je dnes vcelku nebo zčásti uchována v muzejních 
institucích, kam se dostala prodejem nebo jako dar. Jiné sbírky byly rozprodány na aukcích, 
jako tomu bylo roku 1923 s vídeňskou sbírkou Alberta Figdora (1843–1927)24 či v roce 1909 
s berlínskou kolekcí Friedy Lipperheide (1840–1896)25, zaměřenou na historickou výšivku.  
 
 

 
[MGJ_03.tif]  
Fragment předního dílu kasule, tkanina: hedvábný damašek, Itálie, druhá polovina 16. století. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze inv. č. 952/5. Zakoupeno r. 1886 ze sbírky Krauth. 
Foto: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Ondřej Kocourek, 2019. 
 

 
[MGJ_04.tif]  

                                                 

22 Alexander Schnütgen působil v kapitule kolínského dómu. Aktivní byl při založení místního diecézního 
muzea i městského uměleckoprůmyslového muzea. V letech 1888–1918 vydával Zeitschrift für christliche 
Kunst, ve kterém sám publikoval mimo jiné příspěvky týkající se liturgického textilu. 
23 SPORBECK, Gudrun. Die liturgischen Gewänder: 11. bis 19. Jahrhundert, Köln 2001. 
24 Ze sbírky A. Figdora pochází tzv. Třeboňské antependium, které bylo v roce 1923 získáno do sbírek 
Národního muzea v Praze. 
25 Na aukci sbírky F. Lipperheide byly získány akvizice pro pražské Uměleckoprůmyslové museum, mimo jiné 
liturgická roucha. 
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Fragment kasule, tkanina: hedvábný samet, Itálie, poslední čtvrtina 15. století. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze inv. č. 1605. Zakoupeno r. 1887 ze sbírky Blumauer. 
Foto: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Ondřej Kocourek, 2019. 
 
 Sběratelství na sklonku 19. století ovlivnil sílící zájem o národopis, který byl v 
domácím prostředí podpořen přípravou Národopisné výstavy českoslovanské, která se v Praze 
konala roku 1895. Konání pražské akce předcházely výstavy v regionech, kde se badatelé 
zaměřili na krajová specifika výšivky. Vedle převažujících krojových součástí se ve sbírkách 
uplatnily okrajově také historické lidové výšivky na kasulích a textiliích spojených s 
oltářem.26 Soukromé sbírky lidové výšivky vznikaly už od 70. let 19. století, kolekce 
soustředěná Josefou Náprstkovou (1838–1907) se stala součástí Českého průmyslového 
muzea. 
V získávání liturgického textilu do muzejních sbírek se sporadicky uplatňoval způsob výměny 
starého historického oděvu za nový. Muzejní instituce tak zároveň podpořila domácího 
výrobce, u kterého objednala oděv pro kostel, který směnu nabídl.27 
Vyčerpání historismů a nástup secese ovlivnil pohled na muzejní sběratelství. Předlohové 
sbírky uměleckoprůmyslových muzeí ztratily na počátku 20. století svůj význam a muzejní 
instituce nově definovaly své poslání. Církevní textil, v podobě dochovaného fragmentu nebo 
celého oděvu, se nadále dostával do muzejních sbírek jako artefakt s historickou hodnotou, 
kterou je třeba uchovat. Textilní materiály, techniky a ornamentální motivy, použité na 
výzdobných prvcích parament, dokládaly také úroveň dobové profánní produkce, která se 
především u nejstarších období nezachovala v takové míře jako církevní textil. Na přelomu 
19. a 20. století vzrůstal sběratelský zájem o barokní paramenta, která byla dříve ve stínu 
středověkých textilních památek.  
Utváření státních sbírek mělo v průběhu druhé poloviny 20. století svá specifika, která 
souvisela s důsledky politického dění v zemi po roce 1945 a především po roce 1948. 
Množství historicky cenného liturgického textilu se dostalo do státních muzeí, kde začleněním 
do sbírek přečkal období komunismu. Od 90. let, po přijetí restitučních zákonů, byly památky 
postupně navraceny jejich původním majitelům. 
 
 
 
  

                                                 

26 ŠOLTA, Antonín. Památky starobylého vyšívání na rouchách kostelních z Chrudimska. Příspěvek k seznání 
českého ornamentu výšivkového, Chrudim 1896. 
27 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze realizovalo několik akvizic výměnou za výrobky Městské 
pokračovací školy v Praze a Paramentního ústavu Křesťanské akademie. Srov. GRILL JANATOVÁ, Markéta. Josef 
Šíma starší a jeho textilní návrhy. In: VEČERKOVÁ, Eva (ed.). Folia Ethnographica, Supplementum ad Acta 
Musei Moraviae, Moravské zemské muzeum, 2013, 47/1, s. 39, pozn. 12. 
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2. Metodologická východiska a přístupy 
Jitka Jonová – Marie Kuldová – Radek Martinek 

 

2.1. Metodologické pomůcky k ochraně starého liturgického textilu 
Kromě oficiálních církevních dokumentů včetně právních ustanovení, byla vydávána 

např. jednoduchá shrnutí, nejčastěji v obecných úvodních kapitolách bohoslužebných knih 
(Missale romanum, Caeremoniale episcoporum),28 nebo v komentářích k nim. Pro rozšíření 
povědomí důležitosti péče o liturgické předměty byly v církevním prostředí vždy vydávány 
souhrnné praktické pokyny pro osoby, jimž byla svěřena péče o chrám a náboženský život 
v něm, nejčastěji ve formě tzv. příruček pro kostelníky.29 I v době nedávné vyšla péčí 
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera knížka, která se snaží na starší tradici navázat. I 
v ní je speciální část věnována také textiliím.30 Církevní úřady se snaží stále ve svých 
oběžnících apelovat, aby duchovní nepůjčovali posvátná roucha k nevhodným účelům.31  
 V prostředí státní památkové péče i ve státních sbírkotvorných institucích (muzeích) 
byla snaha zajistit specifickým skupinám předmětů památkové hodnoty odpovídající péči. 
Např. v posledním desetiletí bylo Národním památkovým ústavem vydáno několik metodik 
pro zajištění péče v rámci tzv. mobiliárních fondů hradů a zámků v držení státu. První 
poválečnou metodikou přímo zohledňující liturgickému textil je příručka Péče o památkové 
interiéry a jednotlivé druhy památkového mobiliáře.32 Jsou tu uvedeny hlavně obecné zásady 
pro uchování textilních památek, včetně prevence jejich poškození. Památkářka Věra Nejedlá 
se tu věnuje i způsobu označování textilií příslušným inventárním číslem. Klade důraz na to, 
aby se na předmět nic nenalepovalo nebo přímo psalo. Pro označení doporučuje použít textilní 
štítek z bílého tkalounu nadepsaný textilní barvou, který má být co nejjemněji přišit do 
jednoho z rohů k okraji předmětu.33 Specializované metodiky jsou postupně vydávané 
Národním památkovým ústavem. K textilu vyšla v roce 2011 Metodika tvorby interiérových 
instalací a reinstalací34 a v roce 2014 Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální 
koberce.35 V posledně jmenované metodice se Jitka Dřevikovská36 věnuje problematice zásad 
preventivní péče o koberce a režimu jejich uložení v depozitářích. Tuto metodiku je možné 
částečně využít i jako návod pro péči o památky liturgického textilu. V roce 2018 byla v Brně 

                                                 

28 Všeobecné pokyny k římskému misálu, Praha 2003. 
29 Např. POLANECKÝ, Vojtěch. Katolický kostelník. Naučná kniha k řádnému zastávání služby kostelnické. Dle 
předpisů církevních, Praha 1875; BLOKŠA, Jan Křtitel. Kostelník dle srdce Páně a předpisů církve svaté. Poučná 
kniha pro kostelníky, Olomouc 1919; VLASTIMIL, Josef. Vzorný kostelník, Praha 1950 aj. 
30 ADAMEC, Karel a GRAUBNER, Jan, ed. Kostelník: Praktická příručka, Olomouc 2010, s. 139–141. 
31 „Liturgická roucha, ať už v současnosti užívaná k bohoslužbě, nebo historická, byla požehnáním určena 
k liturgii čili vyňata ze světského užívání a zasvěcena k bohopoctě. Zvláště ta starší mají navíc často uměleckou, 
řemeslnou či historickou hodnotu. Proto je není možné užívat jako divadelní kostým, byť by šlo o katechetické 
scénky, ani pro koledníky Tříkrálové sbírky či Mikuláše. Historická paramenta je třeba chránit před hmyzem, 
uchovávat v suchu a bez přístupu světla. Bližší pravidla pro péči o historické textilie naleznete v knize: Kostelník, 
praktická příručka (2010)“ – Acta curiae Olomucensis 2019/04 str. 29, bod 2. 
32 BLAŽÍČEK, Oldřich Jakub. Péče o památkové interiéry a jednotlivé druhy památkového mobiliáře. Příručka 
pro správce státních hradů a zámků a všechny pracovníky odpovídající za stav uložení movitého inventáře, Praha 
1963. Liturgické textilie jsou zde charakterizovány jako stará kostelní (mešní) roucha (paramenty) a jsou jim 
věnovány dva odstavce na s. 46, přičemž textilu je obecně věnován text na s. 39–51. 
33 TAMTÉŽ. 
34 BOBEK, Karel et al. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, Praha 2011. K textilu se vážou 
kapitoly Kateřiny Cichrové (s. 82–89) a Ilony Bydžovské (90–113). 
35 BEZDĚK, Ladislav a kol. Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce, Praha 2014. 
36 Tamtéž, s. 75–93 



24 
 

vydána Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a 
zpřístupněných autentických interiérech.37 

Problematice péče o textilní památky se věnovaly dva semináře STOP, pořádané 
Národním muzeem a Národním památkovým ústavem (2001 a 2006).38 V roce 2002 byla 
Státním ústavem památkové péče v Praze vydaná metodika „Preventivní péče o historické 
objekty a sbírky v nich uložené“.39 Významnými příspěvky k metodice péče o textil a 
liturgický textil jsou sborníky vydávané Technickým muzeem v Brně, ve kterých jsou 
uveřejněny studie a zprávy přednesené předtím na samostatné konferenci.40 

K péči o liturgický textil samostatně vydaná metodika v našich zemích ani v širším 
středoevropském kontextu dosud nebyla. V roce 2008 vyšla pouze dílčí studie publikovaná 
Radkem Martinkem v rámci šířeji koncipované učebnice s názvem Záchrana a inventarizace 
drobných církevních fondů, která se takové metodice nejvíce blíží.41 V roce 2014 vyšla 
dokonce samostatně jako separát.42  

Významným přínosem k ochraně historických textilií jsou i aktivity Technického 
muzea v Brně (především tzv. Textilní skupiny). Patří mezi ně pořádání specializovaných 
konferencí s následným vydáním odborného sborníku.43 Četnost příspěvků ukazuje zvyšující 
se zájem o historický církevní textil z hlediska historiků umění, památkářů i restaurátorů. 
 Kromě zákonů, vyhlášek, instrukcí a metodik jsou pro záchranu ohrožených památek 
důležití především nadšenci a dobrovolníci. Nezájem o liturgický textil vychází většinou 
z nedostatečných vědomostí u těchto předmětů násobený neznalostí patřičných náboženských 
reálií obvyklou v silně sekulárním prostředí. Vhodná popularizace, byť velmi malých forem, 
je vždy ku prospěchu věci.44  
 
2.2. Zahraniční zkušenosti  

Podobně jako v případě českého prostředí jsou i v zahraničí dílčí pokyny péče o cenný 
liturgický textil součástí publikací o péči o historický mobiliář obecně.  

 

                                                 

37 SELUCKÁ, Alena a kol. Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy. Brno 2018. Dále CICHROVÁ, 
Kateřina – OURODOVÁ, Ludmila – TROUPOVÁ, Ivana – VAVERKOVÁ, Zuzana. Preventivní péče o předměty 
kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech, Brno 2017.  
38 V letech 2001 proběhl seminář z řady STOP zabývající se preventivní péčí o liturgický textil, v roce 2006 
proběhl seminář zaměřený výhradně na restaurování textilu. Již vytisklý soubor přednášek tradičně obdrželi 
všichni účastníci památkově zaměřených seminářů při příchodu do přednáškové místnosti. 
39 KOPECKÁ, Ivana (ed.). Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené (příloha Zpráv 
památkové péče, roč. 62, sv. 25), Praha 2002.  
40 V letech 2001 proběhl seminář z řady STOP zabývající se preventivní péčí o liturgický textil, v roce 2006 
proběhl seminář zaměřený výhradně na restaurování textilu. Již vytištěný soubor přednášek tradičně obdrželi 
všichni účastníci památkově zaměřených seminářů při příchodu do přednáškové místnosti. 
41 MARTINEK, Radek. Historie, pořádání a uchovávání liturgických oděvů – parament, in: MARTINEK, Radek – 
OPPELTOVÁ, Jana et al. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů. Archiválie, knihy, notový materiál 
a liturgické textilie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc 2008, s. 279–352. 
42 MARTINEK, Radek. Liturgické textilie. Historie, pořádání a uchování. Studijní opora v rámci projektu Katedry 
historie „Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého“, Univerzita Palackého v Olomouci, 
Filozofická fakulta, Olomouc 2014.  
43 Např. tématem roku 2009 byla problematika dlouhodobého ukládání historických textilií v depozitářích. 
V dalších letech bylo diskutováno téma transportu a uložení textilních sbírek (2011), bytový a interiérový textil 
(2013) a liturgický obřadní textil (2015).  
44 Např. v roce 2018 byla uspořádána malá výstava parament na faře v Děkově (Rakovnicko) nebo byli na 
náročnější dokumentaci uvolněni zaměstnanci obce v Načeradci (Benešovsko). Neutěšená situace není lhostejná 
ani některým odborným pracovníkům NPÚ, kteří ve svém volném čase pořádají přednášky nebo se dobrovolně 
účastní dokumentování historického liturgického textilu.  
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2.2.1. Rakousko 
V Rakousku jsou sbírky církevního textilu součástí mnoha regionálních či diecézních 

muzeí, včetně velkých muzejních institucí, klášterních expozic apod. Obvykle mají dlouhou 
historii, protože již od 2. poloviny 19. století se tu rozvíjela systematická památková péče, 
včetně zájmu o historický textil a jeho restaurování.45 Velkou zásluhu na tom mají právě 
významné muzejní instituce.46 Většinou dnes představují nejenom moderní přístup 
k uchovávání a prezentaci historických oděvů, ale pro část z nich stále využívají původní 
muzejní vitríny z 18. či 19. století. 47 

Není tu opomíjena ani péče o historické textilní památky v jednotlivých farnostech. 
Také v Rakousku v důsledku změny vkusu po liturgické reformě Druhého vatikánského 
koncilu došlo k vyřazení starých rouch z běžného užívání a v některých případech – podobně 
jako u nás – i k jejich zničení, přestože k tomu liturgická reforma nijak nenabádala. 
Docházelo a stále dochází k tomu, že se paramenta běžně objevují v aukcích. Ve farnostech se 
leckdy uchovávala v nevyhovujících podmínkách.  

Hlavním záměrem péče o paramenta je tu důraz na inventarizaci a podrobnou 
dokumentaci, jež zohledňuje, zda se jedná o kulturní památky. Rozmanitosti materiálů musí 
odpovídat i příslušná péče, včetně preventivní konzervační péče, která má snížit riziko 
poškození a následné vysoké náklady na restaurování. Velký důraz je kladen také na vhodné 
uchovávání, aby co nejvíce odpovídal křehkosti textilních materiálů (např. vhodné skříně, 
individualizovaná ramínka apod.). Zde uchovávají historická a neužívaná roucha v původních 
sakristiích či v centrálních svozových depozitářích. Častá je jejich prezentace v různých 
lokálních muzeích, farních klenotnicích, někdy se užívají při zvláštních příležitostech i při 
liturgii.48 

Stejně jako v českých zemích nejsou mnohé farnosti obsazeny a jsou spravovány ze 
spádových vesnic či měst, což zvyšuje nutnost provádění inventarizací včetně osvětové 
činnosti pro kostelníky a další osoby, jež mají co do činění s ochranou liturgických předmětů. 
Například v diecézi Linec (Linz) pro ně pořádají vzdělávací semináře, konané s důrazem na 
inventarizační činnost, správnou péči a součinnost s prací restaurátorů apod.49 Zajímavým 
příkladem může být inventarizace a uchovávání šatů milostné sošky Matky Boží v Mariazell 
ve Štýrsku.50 Právě dlouhá tradice a bohaté sbírky historického liturgického textilu vedou 
k přehodnocování a úpravě metod a forem inventarizace a dlouhodobému ukládání v duchu 
současných přístupů. V tomto duchu je velmi inspirativní snaha mnoha klášterů a dalších 
církevních institucí skutečně naplnit soudobé trendy. Staré kláštery sice měly své historické 

                                                 

45 KOLLER, Manfre. Textilien und Ihre Restaurier-geschichte in der Denkmalpflege Österreichs, In: KOLLER, 
Manfred (ed.) Historische Textilien – Konservierung, Deponierung, Ausstellung, Österreichische Sektion des Int. 
Institute for Conservation, Klosterneuburg, 2008, s. 25–41.  
46 Např. součástí renomovaného uměleckohistorického muzea ve Vídni (Kunsthistorisches Museum) je i 
neméně slavná pokladnice (Schatzkammer), kde jsou uchovávány a prezentovány liturgické oděvy, včetně 
reprezentativních světských souborů (např. korunovační roucha). https://www.kaiserliche-schatzkammer.at/ [cit. 
1.5.2019]. 
47 SCHMITZ VON LEDEBUR, Katja – SVEC, Sabine. Deponierung und Ausstellung von Paramenten in der 
Schatzkammer des Kunsthistorischen Museums Wien, In: KOLLER, Manfred (ed.) Historische Textilien – 
Konservierung, Deponierung, Ausstellung, Österreichische Sektion des Int. Institute for Conservation, 
Klosterneuburg, 2008, 8, s. 137–142. 
48 KIMMEL, Tanja. Zum konstruktiven Umgang mit historischen Paramenten. Praktische Hinweise zur 
Inventarisierung, Aufbewahrung und Pflege von textilem Sakralgut, In: Zeit & Ewigkeit. Erhaltung religiöser 
Kulturgüter. Konservieren, Restaurieren, Wien 2009, s. 52–60. 
49 VOGLHUBER, Eva – WIMMER, Judith. Umgang mit Kunst gut in der Diözese Linz, In: Zeit & Ewigkeit. 
Erhaltung religiöser Kulturgüter. Konservieren, Restaurieren, Wien 2009, s. 33–38. 
50 KLEIN, Gabriele. Die Kleider der Mariazeller Gnadenstatue – Inventarisierung und Aufbewahrung, In: 
Restauratoren Blätter 27 (Historische Textilien. Konservierung, Deponierung, Ausstellung), Klosterneuburg, 
2008, s. 157–162. 
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depozitáře, které bylo někdy nutno nahradit skutečně moderními depozitáři, aby „paramentní 
poklad“ nashromážděný za mnoho let mohl být uchováván v odpovídajících podmínkách jako 
např. v klášteře Admont ve Štýrsku.51  

 
2.2.2. Německo 

Německo je zemí s tradičně velmi dobře fungujícím systémem památkové péče, ať už 
na církevní nebo na státní úrovni.52 I v Německu historické liturgické textilie můžeme najít 
jak v církevních, tak muzejních fondech a institucích.53 V posledních letech je příkladná 
aktivita vedoucí památkového oddělení při řezenském biskupství (Fachbereichs Kunst – und 
Denkmalpflege Kunstsammlungen) Marie Baumann, jejíž aktivity v rámci památkové péče 
zahrnují i osvětovou činnost a ve svých přednáškách o ochraně památek se věnuje také péči 
bohoslužebný oděv.54 V otázce péče o paramenta zdůrazňuje, že textilie jsou nejvíce náchylné 
ke zničení, mnohokrát víc než kov a kámen. Vzhledem k tomu, že se jich dochovalo relativně 
málo, je péče o ně velmi důležitá. Zdůrazňuje obvyklou péči o křehký textil, především 
vhodné uložení, řádnou kontrolu (proti plísni a jiným škůdcům) a další obvyklé věci. 
Vypracovala materiály s přehlednými pokyny pro zodpovědné osoby. Doporučuje používat i 
tradiční prostředky známé už z dob milánských synod, zvláště doporučuje sáčky se sušenou 
levandulí nebo kousky cedrového dřeva, ale nikoliv přímé užití pesticidů.55  
 
2.2.3. Svatý stolec a oficiální církevní normy 

Apoštolskou konstitucí Pastor Bonus (1988) provedl papež Jan Pavel II. reformu 
římské kurie, jejímž následkem došlo v oblasti památkové péče k reorganizaci a změně 
kompetencí diecézních úřadů pro památkovou péči. Došlo také k proměně dosavadní 
Papežské komise po posvátné umění v Itálii, která zanikla a byla nahrazena Papežskou komisí 
pro ochranu uměleckého a historického dědictví církve (Commissione per i Beni Culturali 
della Chiesa). I v následujících letech došlo k úpravám, které respektovaly dosavadní 
změny.56 V rámci papežské kurie existovala až do roku 2012 zvláštní komise pro kulturní 
dědictví církve.57 Následně byla sjednocena s Papežskou radou pro kulturu.58 Ve vydávaných 
dokumentech59 najdeme důraz na význam péče o kulturní dědictví církve, nikoliv však jen pro 
                                                 

51 Po požáru v roce 1865 došlo k velkému poškození kláštera, ale byly zachráněny mnohé knihy a paramenta, 
kterých je dodnes evidováno přes 800 od středověku až po současnost. Z důvodu nevyhovujících klimatických 
podmínek a nutných rekonstrukčních prací byl vybudován v někdejším barokním kapitulním sále nový moderní 
depozitář umožňující bezpečné a vhodné uchovávání historických textilií, viz RUPP, Traute. Das neue 
Paramentendepot im Stift Admont, In: Restauratoren Blätter 27 (Historische Textilien. Konservierung, 
Deponierung, Ausstellung), Klosterneuburg, 2008, s. 163–166. 
52 KIESOW, Gottfried. Památková péče v Německu, Barrister & Principal, Brno 2012. Deutschen 
Bischofskonferenz, Inventarisation und Pflege des kirchlichen Kunstgutes. Verlautbarungen und Dokumente, 
Arbeitshilfen Nr. 228, 2008. Deutschen Bischofskonferenz, Leitlinien für den Bauund die Ausgestaltung von 
gottesdienstlichen Räumen. Handreichung der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz 25. 
Oktober 1988, 6. ergänzte Auflage 2002. Charta der Villa Vigoni zum Schutz der kirchlichen Kulturgüter 
Symposion der Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter der Kirche und des Sekretariates der Deutschen 
Bischofskonferenz 1994. 
53 RICHTER, Jörg. Vom Altar ins Museum. Gedanken zur Geschichte des Ausstellens sakraler Kunst, In: Der 
Gandersheimer Schatz im Vergleich, Regensburg 2013, s. 301–326. 
54 Poznámky k přednáškám laskavě zaslány od dr. Marie Baumann.  
55 Výtah z těchto materiálů byl použit v kapitole 4 této metodiky. 
56 Viz FRATI, Alessandro. L'ufficio diocesano per i beni culturali, s. 67–96. 
57 Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa [online]. [cit. 1.5.2019]. Dostupné na: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/index_it.htm  
58 Pontificio consiglio della cultura [online]. [cit. 1.5.2019] Dostupné na: 
http://www.cultura.va/content/cultura/it.html  
59 Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni 
Culturali della Chiesa, EDB, Bologna 2002.  
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zachování samotného kulturního dědictví, ale i s vědomím, že jde o významný nástroj 
pastorace a evangelizace v moderním světě. Mezi důležité principy péče o kulturní dědictví 
uvádí samozřejmě náležitý odborný přístup, dále inventarizaci a nutnost zřizování muzeí 
apod.60  

 
2.2.4. Itálie 

Podobně i v Itálii se památková péče řídí státními i církevními předpisy. Jednotlivé 
diecéze pak aplikují požadavky obou stran ve své praxi. Pro potřeby duchovních správců a 
dalších, kteří nakládají s kulturním dědictvím církve včetně mobiliárních fondů, vycházejí i 
přehledné pokyny pro památkovou ochranu.61 Po vydání Kodexu kanonického práva v roce 
1917 byla zřízena Papežská komise pro posvátné umění v Itálii (1924), která existovala až do 
roku 1989, kdy zanikla v souvislosti s reorganizací kurie. Otázky památkové péče se dotkly i 
Lateránské dohody a konkordát mezi Svatým stolcem a Itálií uzavřené v roce 1929. Po 
Druhém vatikánském koncilu pak vydala Italská biskupská konference Normy k ochraně a 
péči o historicko-umělecké dědictví církve (1974).62 V těchto předpisech je kladen důraz opět 
na inventarizaci a katalogizaci, bez níž by nebylo možné poznat rozmanitost a hodnotu 
kulturního dědictví církve. Každá diecéze má zodpovědnost za zachování kulturního dědictví 
na svém území. Vzhledem k tomu, že péče o církevní památky souvisí s liturgií a po roce 
1970 zvláště s realizací liturgické reformy, byla zdůrazněna důležitost diecézní liturgické 
komise.63 

Aktualizaci požadavků církevního práva přinesl nový Kodex kanonického práva 
(1983) a pro italské prostředí neméně důležitá revize konkordátu mezi Svatým stolcem a Itálií 
(1984), ve které proklamoval stát i církev ochotu spolupracovat při ochraně historického a 
uměleckého dědictví a zájem harmonizovat církevní a státní předpisy. Italská biskupská 
konference aktualizovala své Normy z roku 1974 a vydala nové předpisy pod názvem I beni 
culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti (1992).64  
Během vývoje také došlo k proměně kompetencí na biskupských úřadech ve vztahu 
k památkové péči. V rámci každé diecézní kurie má být zřízen úřad (oddělení) pro 
památkovou péči, který by měl napomáhat k realizaci péče a ochraně historického a 
uměleckého dědictví církve a v souladu s požadavky církve respektovat i požadavky státního 
zákonodárství. Vnitřní předpisy pro fungování diecézního úřadu pro památkovou péči 
v jednotlivých diecézích vydává příslušný diecézní biskup, mohou se tudíž od sebe 
odlišovat.65 Péče o kulturní dědictví má napomáhat ochraně kulturních památek, pomáhat 
zhodnocovat jejich význam a v neposlední řadě podněcovat ke spolupráci při pastoraci 
turismu, jejíž důležitou složkou jsou právě církevní památky a muzea. 66 Stejně nezbytná je 

                                                 

60 http://www.cultura.va/content/cultura/it/dipartimenti/beni-culturali/documenti.html#innertop-1_title, [cit. 
1.5.2019]. 
61 BINAGHI OLIVARI, Maria Teresa (ed.). Come Conservare Un Patrimonio – Gli Oggetti Antichi Nelle Chiese. 
Milano: Electa, 2001. Táž, Beni culturali nelle chiese: suggerimenti per la buona conservazione. 1, Beni artistici 
e storici. Milano: CIPSA-ACAI, 1992. FRATI, Alessandro. L'ufficio diocesano per i beni culturali. Venezia 
2015.  
62 Viz FRATI, Alessandro. L'ufficio diocesano per i beni culturali, s. 40–43, 50–58, 64–67. 
63 Italská biskupská konference, Tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa. Norme 
dell’Episcopato italiano, 14 giugno 1974. https://www.chiesacattolica.it/wp-
content/uploads/sites/31/2017/02/Norme_tutela_patrimonio_storico-artistico.pdf , [cit. 1.5.2019]. 
64 Text Orientamenti viz SANTI, Giancarlo. I beni culturali ecclesiastici. Sistemi di gestione, Milano 2012, s. 
13–39. Text dostupný též online: https://bce.chiesacattolica.it/wp-
content/uploads/sites/25/1992/12/Orientamenti_Beni_Culturali_1992.pdf , [cit. 1.5.2019]. 2019. 
65 Viz FRATI, Alessandro. L'ufficio diocesano per i beni culturali, s. 99–150. 
66 V Itálii se setkáme dokonce s možností studia oboru „ekonomie a správa kulturního dědictví a jeho 
prezentace“ (economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo), při níž se studenti učí orientovat se 
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podle dokumentů i spolupráce s příslušnými úřady místní samosprávy, stejně jako kulturní 
formace budoucích kněží a všech, kteří s památkami přicházejí do styku.67 

Jakýmsi pomyslným tahounem památkové péče v Itálii je Lombardie. V Miláně, kde 
působil v 16. století známý reformátor sv. Karel Boromejský, byly položeny základy církevní 
památková péče. Dnes se v ní velmi angažuje Maria Teresa Binaghi Olivari. Rozvíjí odkaz 
slavné Karlovy Instructiones fabriacae v řadě studií a sborníků.68 Dále můžeme uvést diecézi 
Como, kde je v jednoduchém a přehledném „průvodci“ pro duchovní správce farností opět 
připomenuta důležitost péče o movité a nemovité památky, o inventarizaci, ochranu a 
respektování příslušných předpisů.69 Kromě potřebné péče je také doporučováno, aby 
předměty byly zkoumány odborníky a stejně tak restaurování svěřováno pouze profesionálům. 
Duchovní správci mají v tomto směru vést i farníky, aby si vážili kulturního dědictví a byli 
schopni o něj pečovat.70  
 
2.2.5. Anglie 

I v anglické odborné literatuře můžeme najít řadu zajímavých knih o naší 
problematice. Přínosná je např. praktická příručka Margery Roberts.71 Je určena hlavně pro ty, 
kteří pracují v církevním prostředí a zde mají možnost nakládat s liturgickým textilem. Kromě 
velmi stručného popisu liturgických oděvů, textilií a jejich užití, poskytuje příručka především 
velmi podrobně způsoby jejich čištění, které se samozřejmě týkají především soudobých 
liturgických oděvů. Zároveň poskytuje doporučení pro jejich vhodné uložení. Vzhledem 
k tomu že se jedná o příručku zohledňující především současnou kostelní praxi, není bez 
zajímavosti ani kapitola o pořizování parament, kde připomíná, co by se mělo před pořízením 
nových parament zohlednit.  
 
2.2.6. Francie 

Ve Francii od roku 1905, kdy nastala odluka církve a státu, jsou všechny kostely 
včetně jejich vybavení majetkem státu. Jakákoliv změna, restaurování nebo prodej může být 
uskutečněna pouze se souhlasem státu (obce) a po poradě s ordinářem (duchovním správcem). 
Stát požaduje dokumentaci všech mobiliárních fondů. Pro každý objekt musí být vyhotoveny 
inventáře (včetně fotografií) a následně mají být pravidelně prováděny i jeho aktualizace.  

Orgány státní památkové péče se také snaží pro správce a uživatele mobiliárních fondů 
(včetně textilních) provádět osvětu. V přehledných informačních letácích je zdůrazňována 
především nutnost řádně zabezpečit památky proti krádežím, požárům apod. U historických 
textilií je připomínána specifická křehkost materiálu, jež musí být zohledněna při veškeré péči 

                                                 

v kompetencích příslušných orgánů, typologie, management, konzervace, právní předpisy, inventarizace, 
katalogizace, ale i turismu, museích, jejich typologii a poslání atd., viz SANTI, Giancarlo. I beni culturali 
ecclesiastici.  
67 Viz FRATI, Alessandro. L'ufficio diocesano per i beni culturali, s. 151–181. 
68 BINAGHI OLIVARI, Maria Teresa. ed. Beni culturali nelle chiese: suggerimenti per la buona conservazione. 1, 
Beni artistici e storici, s. 71–77. 
69 Diocesi di Como. Dalla cultura dell’intervento alla cultura della cura. Proposta. Giuida sintetica per la 
manutenzione ordinaria e la cura dei beni parrocchiali 
http://amministrazione.diocesidicomo.it/2018/03/30/proposta-per-la-manutenzione-ordinaria-e-la-cura-dei-beni-
parrocchiali/ , [cit. 1.5.2019]. 
70 V praktických přehledných přílohách je pak věnována pozornost např. jednotlivým typům materiálů apod. 
V případě textilního mobiliáře doporučují pravidelnou kontrolu alespoň jednou za půl roku s tím, že za hlavní 
ohrožující faktor je označena špína, klima (teplota a vlhkost), světlo či nevhodné skladování. V případě 
závažného poškození a plánovaného restaurování je nutné kontaktovat příslušný diecézní odbor pro posvátné 
umění.  
71 ROBERTS, Margery. Church linen, Vestments and Textiles. A practical guide to their use and care, Norwich 
2015. 
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o ně (např. používat nekyselý papír, nepoužívat naftalín, textilie neprat, ale pouze je jemně 
čistit a větrat). Bohoslužebné textilie musí být striktně rozděleny na soudobé, aktuálně 
používané liturgické textilie od historických, většinově už tolik neužívaných. Při 
dlouhodobém uložení je nutno dbát, aby se nepoškodily, ležely pokud možno v horizontální 
poloze a v odpovídajícím ochranném obalu. Dokumenty – letáky – připomínají potřebu 
chránit roucha před znehodnocujícími biologickými faktory (hmyz, plísně apod.), stejně jako 
skutečnost, že restaurování a opravy mají být svěřeny výhradně odborníkům.72 

 
2.3. Archivní zkoumání liturgického textilu 
 
Pro badatele v oblasti liturgických textilií mohou archivní prameny přinést celou řadu 
poznatků, popř. posunout bádání zcela novým směrem. Přesto jim bývá věnována jen malá 
nebo žádná pozornost. Do jisté míry je to pochopitelné, protože zejména studium starších 
materiálů vyžaduje erudici v oblasti paleografie a dějin správy, jisté jazykové znalosti a 
v neposlední řadě i značnou trpělivost. Na tomto místě není možno vyčerpávajícím způsobem 
uvést případné zájemce do problematiky studia archivních pramenů, můžeme však poskytnout 
určité vodítko, podle nějž budou badatelé při vyhledávání archivních pramenů moci 
postupovat.  
Nebudeme zde věnovat pozornost středověkým písemným památkám, jejichž studium 
vyžaduje specifické znalosti. Při zkoumání liturgického textilu se badatel nejčastěji setkává 
s předměty barokními a mladšími a z tohoto období pochází také obrovské množství 
písemných pramenů, které mohou velmi dobře osvětlit vývoj a osudy parament jako typu 
textilií i konkrétních kusů.73 
Písemnosti jednotlivých kostelů se nacházejí v nejrůznějších fondech ve všech úrovních 
českých státních a církevních (soukromých) archivů.74 Při vyhledávání materiálů je proto 
nejprve nutné znát příslušnost kostela k farnosti a panství (velkostatku). V tom mohou pomoci 
topografické publikace Schematismus velkostatků a Místopisný slovník historický Království 
českého.75 Zde lze také najít patrona jednotlivých farností a kostelů, což byl většinou majitel 
příslušného velkostatku, u městských kostelů většinou městská obec. Patroni dosazovali ke 
kostelu kněze, nebo měli v této věci alespoň zásadní slovo. Pro naše účely je podstatné, že 
měli také povinnost pečovat o hmotné vybavení kostela. Proto jsou také fondy velkostatků 
(panství) první volbou při pátrání po osudech liturgického textilu té které farnosti. 
Fondy velkostatků jsou uloženy ve státních oblastních archivech, jejichž působení odpovídá 
více méně krajské správě před rokem 2000. Jedná se tedy o Státní oblastní archiv v Praze pro 
někdejší Středočeský kraj, v Litoměřicích pro kraj Severočeský, v Plzni pro kraj 
Západočeský, v Třeboni pro kraj Jihočeský a v Zámrsku pro kraj Východočeský. Na Moravě 
mají obdobné postavení archivy v Brně pro Moravu a v Opavě pro Slezsko (olomoucká 
pobočka opavského archivu spravuje fondy spojené s olomouckým (arci/biskupstvím). 

                                                 

72 
https://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/culture/patrimoine/fiche_conservation_preventive_patrimoi
ne_mobilier.pdf , [cit. 1.5.2019]. 
73 Jedním z velmi zdařilých příkladů propojení archivního průzkumu (pokud je odpovídající archivní materiál 
dochován) a existujícího historického liturgického textilu může být výzkum Mileny Zeminové, V katalogu 
Barokní textilie ke stejnojmenné výstavě (1974) nověji ROSOVÁ, Romana. Vývoj liturgických oděvů v 17.–19. 
století a jeho odraz v církevních fondech na severní Moravě a ve Slezsku, Sborník národního památkového 
ústavu v Ostravě 2012, s. 19–31. KOPECKÝ, Petr. Paramenta v historických inventářích katedrály svatého 
Václava v Olomouci, Bakalářská práce, Olomouc 2014.  
74 Statut soukromého archivu má Diecézní archiv Biskupství brněnského v Rajhradu. Srov. 
https://www.biskupstvi.cz/diecezni-archiv  
75 LUSTIG, Rudolf, SVĚTNIČKA, František. Schematismus velkostatků v Čechách, Praha 1933; SEDLÁČEK, 
August. Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1909, obnovené vydání Praha 1998.  
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Zvláštní postavení srovnatelné s oblastními archivy (rozsahem i složením fondů) má Archiv 
hlavního města Prahy.76 
Ve fondech velkostatků bývá zpravidla věnovaná značná část písemností patronátní správě, 
kde lze najít účetní materiál o koupi, popř. opravě liturgického textilu, zápisy o darech pro 
kostel, časté jsou také opakující se soupisy majetku a vybavení kostela, či kostelů ve farnosti. 
V řadě případů jsou tyto inventáře velmi podrobné, včetně popisů materiálu, barvy a výzdoby 
jednotlivých parament, takže při troše štěstí lze identifikovat určité, dodnes zachované kusy, 
nebo naopak zachytit předměty již dávno zaniklé. Nejhojněji jsou v patrimoniálních 
písemnostech zastoupeny materiály z 19. století, objevují se však i starší, od počátku 17. 
století a výjimečně až od středověku. Situace se samozřejmě liší fond od fondu podle jejich 
rozsahu, míry zachování a také podle pečlivosti vedení kanceláře a archivu na tom kterém 
panství. Pravomoc majitele velkostatku jako vrchnosti nad celým panstvím skončila 
v polovině 19. století, patronátní práva však nadále zůstávala součástí jeho práv i povinností. 
Z toho důvodu jsou patronátní písemnosti součástí velkostatkových fondů až do poloviny 20. 
století, kdy došlo k zásadním správním i politickým změnám. Pro období konce 19. a první 
poloviny 20. století bývají ve fondech uloženy i reklamní materiály firem, které paramenta 
zhotovovaly, a nabídkové listy klášterů zabývajících se toutéž výrobou. Najdeme zde účty za 
čištění a opravy textilií, které mohou osvětlit, jak se bohoslužebným textilem zacházelo, 
případě zápisy o vybavení sakristií nábytkem a způsobu uložení bohoslužebných předmětů. 
Dalším typem písemností jsou zápisy o kanonických vizitacích, při nichž příslušný vizitátor 
hodnotil nejen stav kostela a fary, ale také vybavení kostela, jeho přiměřenost a zachovalost, 
popř. nutnost nákupu nových potřeb.  
Velká dominia měla kromě správy jednotlivých panství ještě ústřední správu, jejíž archiv 
bývá uložen v oblastním archivu, kam příslušelo hlavní sídlo rodu majitele. V daném archivu 
bývá také uložen rodový archiv vlastnického šlechtického rodu. Oba tyto fondy mohou 
obsahovat cenné informace o vybavení kostelů a jejich obdarováních. Rodové archivy jsou 
nenahraditelným pramenem zejména v případě zámeckých a hradních kaplí.77 Některé rodové 
archivy byly navráceny původním majitelům v rámci restitucí. Ty jsou pak často uloženy v 
rodinných sídlech a záleží na vzájemné dohodě majitele a případného badatele, v příslušném 
archivu je pak alespoň ponechán inventář nebo jiná pomůcka k vyhledávání prvních informací 
o obsahu fondu. Řada šlechtických rodin však ponechala rodové fondy v odborné péči archivů 
a jejich přístupnost tak nebyla omezena.78  
Pro farnosti královských měst najdeme stejné informace v městských fondech, uložených 
v příslušných okresních archivech.79 Tyto fondy (pokud během dějin nebyly zničeny např. 
požárem) bývají značně obsažné, výborně vedené a dobře zpracované a poskytují řadu 
informací o vývoji kostela a jeho vybavení, často už od středověku po 20. století. Údaje o 
paramentech zde badatel nenajde pouze v příslušném spisovém materiálu a knihách farní 
správy, ale mnohdy i v dalších písemnostech, týkajících se soukromoprávní agendy obyvatel 
města. Pro starší období (od 16. výjimečně již od 15. století) jsou neocenitelné např. knihy 

                                                 

76 Toto rozdělení však neplatí na sto procent. Rozhodující pro umístění do toho kterého archivu byla poloha 
hlavního sídla vlastnického rodu. Např. písemnosti středočeských lobkowiczských statků najdeme v SOA v 
Litoměřicích, Czerninských v Jindřichově Hradci apod. Uložení jednotlivých archivních fondů v rámci celé 
republiky lze nalézt na webových stránkách ministerstva vnitra. Srov. https://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-
cr/default.aspx .  

77 MARTINEK, Radek. Zámecké kaple, s. 307–316.  
78 Poměrně detailní přehled archivních fondů rodinných archivů šlechtických rodů s majetkovými državami 
v Čechách a na Moravě viz LUKÁŠOVÁ, Eva, Interiéry hradů a zámků a jejich obraz v historických pramenech, 
In: BOBEK, Karel et al. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, Praha 2011, s. 71–81. 
79 Okresní archivy spadají pod archivy oblastní, na jejichž webových stránkách jsou také příslušné odkazy.  
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testamentů, které mnohdy obsahují zbožná nadání ve prospěch kostela, kde může být 
zachycen dar např. kasule nebo látky na pořízení liturgických oděvů, které nikde jinde 
zaznamenány nejsou. Studium těchto knih však může být velmi časově náročné, neboť se 
mnohdy jedná o hledání příslovečné jehly v kupce sena. Součástí městských fondů bývají také 
sbírky fotografií zachycující vyzdobený interiér kostela, popř. různé slavnostní okamžiky 
života farnosti, kde se uplatňovala ta nejnádhernější liturgická roucha. 
Stejně významným pramenem pro vývoj kostelů a jejich vybavení jsou fondy jednotlivých 
farností uložené v příslušných okresních archivech. Jejich zachování je však velmi 
nestejnorodé a závisí jak na pečlivosti kněží, kteří v minulosti farnost spravovali, tak na řadě 
dalších vlivů. Zejména v období po nástupu komunismu došlo k mnoha ztrátám při přebírání 
archivních dokumentů na farách a jejich přesunu do státních archivů, podobně když některé 
fary nebyly dlouhodobě obsazeny, nebo jediný administrátor spravoval více farností. Archivní 
materiály k příslušné farnosti je pak možné najít ve fondu farnosti, z níž byla spravována. 
V pohraničních oblastech byla po odchodu německého obyvatelstva kontinuita zcela 
přetržena. V některých případech jsou části farních fondů, zejména farní kroniky,80 ale i 
inventáře kostelů, uloženy ještě na farách, ne vždy však ve vyhovujících podmínkách. A 
právě farní kroniky a kostelní inventáře jsou z farních archivů nejcennější. Zejména v případě 
farních kronik může být ztráta nebo závažné poškození fatální: zatímco nejrůznější úřední 
materiály se v duplikátu ukládaly v kanceláři velkostatku, v jehož fondech jsou zachovány 
dodnes, kroniky byly vedeny jen v jediném exempláři a pouze ve vzácných případech si 
z nich patronátní úředníci nechali pořídit výpis. Jejich zničení tak může znamenat 
nenahraditelné vymizení paměti celé farnosti. Ve farních kronikách najdeme nejen zápisy o 
vybavení kostelů a jeho nákupu, popř. ztrátách při požárech, krádežích a podobně, ale také 
zprávy o běžném životě farnosti, nakládání s liturgickým textilem při velkých slavnostech, 
nebo o zbožných darech a nadacích farníků. Ve farních fondech se nacházejí také soupisy 
majetku kostelů včetně vnitřního vybavení a již zmíněné kostelní inventáře, popř. účetní 
materiál týkající se nákupu a údržby parament. Farní fondy v kombinaci s fondy velkostatků 
tak mohou poskytnout poměrně detailní přehled o vybavení jednotlivých kostelů a far.  
Zcela nezastupitelnou roli pro území Čech mají materiály z Pražského arcibiskupství uložené 
v prvním oddělení Národního archivu v Praze. Ze 17. století pocházejí tzv. knihy farních 
důchodů pořizované postupně během rekatolizace. Jednotliví faráři na popud svých 
nadřízených sepisovali zprávy o stavu svých farností včetně vnitřního vybavení kostelů 
liturgickými potřebami a textilem. Tyto zprávy byly pak svázány do knih a jsou výjimečným 
dokladem o výbavě kostelů v době návratu ke katolictví.81 Kromě tohoto zcela zásadního 
pramene obsahuje arcibiskupský archiv nepřeberné množství dalších informací o vybavení 
kostelů ve své jurisdikci. Totéž platí o archivech jednotlivých biskupství na území Čech, které 
jsou uloženy v příslušných státních oblastních archivech.  
Podobně pro moravské diecéze jsou významné archivní dokumenty uchovávány v Zemském 
archivu Opava, pro olomouckou (arci)diecézi zvláště v jeho olomoucké pobočce (fondy 
Arcibiskupství Olomouc, Metropolitní kapitula Olomouc atd.) a pro brněnskou diecézi jak 
v Diecézním archivu biskupství brněnského, tak v Moravském zemském archivu v Brně. 
V těchto archivech je možno najít nejen různé zprávy stran stavu farností, inventářů 

                                                 

80 V současné době v některých případech probíhá digitalizace vybraných farních kronik, podobně je snaha 
pořizovat kopie farních kronik, aby byly dostupné jak v archivech, tak na farách. V případě olomoucké 
arcidiecéze dle ACO 2018/03. Podle pokynu arcibiskupa (uveřejněného v ACO 2010/06, čl. 3) mají zůstat 
všechny novější i starší farní kroniky – jako důležité dokumenty pro historii farnosti – uloženy na farách. Státní 
okresní archivy pak mají možnost (po dohodě s duchovním správcem) z kronik vyhotovit digitální kopie, které 
zůstanou v těchto archivech, a budou tak v elektronické formě zpřístupněny badatelům. Digitalizované texty je 
možné najít na webových stránkách příslušných archivů, biskupství apod. 
81 Fond Archiv pražského arcibiskupství I v 1. oddělení NA v Praze. K organizaci NA více na www.nacr.cz. 
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jednotlivých kostelů, včetně katedrálních, kněžské testamenty, ale zvláště archiválie týkající 
se jednotlivých biskupů a jejich objednávek parament a dalších potřeb. Kromě nich jsou pro 
období od 19. století zachovány také nabídkové katalogy a vzorky látek, či další 
korespondence týkající se historických liturgických textilií. 
Další důležitou institucí byly katedrální a kolegiátní kapituly, do jejichž kompetencí spadala 
kromě jiného péče o vybavení jednotlivých katedrál a kolegiátních kostelů. Kanovníci často 
zajišťovali nákup parament pro biskupy při svých cestách do Říma apod. (zvláště v 19. stol. a 
1. pol. 20. stol. najdeme v jejich korespondenci problematiku vyřizování objednávek a 
nákupů), ale také sami mnohdy patřili mezi významné mecenáše a jejich erby zdobí dodnes 
dochovaná paramenta.  
Zajímavým zdrojem informací pro 19. a 20. století mohou být dále diecézní oběžníky (Acta 
curiae, Curiae Consistorialis apod.), kde je možno najít pokyny pro péči o liturgický textil a 
soupisy mobiliárních fondů farností včetně parament, ale také zprávy o paramentních 
spolcích, které věnovaly paramenta a další textilní potřeby pro liturgii do chudých farností. 
Pro nákupy parament v Římě pak mohla být dobrou příležitostí případná cesta Ad Limina, při 
které biskup nebo někdo jím pověřený nákup prováděl.  
Jednotliví biskupové a arcibiskupové měli patronátní právo nad některými farnostmi (ty 
nemusely nutně ležet na území dané diecéze), v tomto ohledu zvláště pro období od pol. 18. 
století jsou dostupné tištěné Catalogus cleri,82 kde jsou údaje nejen o kněžích, ale také o 
farnostech a jejich patronech (těmi mohli být kromě šlechty, (arci)biskupů také kapituly, 
kláštery či města).83  
Jiná je situace v případě kostelů klášterních, popř. chceme-li zkoumat klášterní dílny 
vyrábějící paramenta. Archivy klášterů sídlících v Praze, popř. těch, které zde měly své 
řádové centrum, jsou uloženy v Národním archivu, další klášterní archivy se nacházejí 
v příslušných archivech oblastních. Do těchto archivů byly písemnosti uloženy po likvidaci 
klášterů totalitní mocí v roce 1950. V 90. letech byly obnoveným klášterům jejich písemnosti 
navráceny, většina řádů je však ponechala v uložení ve státních archivech, kde mají nejlepší 
podmínky, péči a jsou přístupné badatelům. Písemnosti týkající se jednotlivých kostelů na 
klášterních panstvích jsou obsaženy stejně jako v případě panství šlechtických ve fondech 
příslušných velkostatků v oblastních archivech. Fondy klášterů zrušených v době reforem 
Josefa II. jsou uloženy v 1. oddělení Národního archivu, zatímco fondy jejich velkostatků opět 
v příslušných oblastních archivech. Jejich zachování je nestejnoměrné, ale vždy platí, že péče 
klášterních institucí o svěřené kostely byla vynikající, včetně péče o veškerý bohoslužebný 
textil a jeho evidenci.  
Pro vývoj liturgického textilu a zejména cenných kusů ve 20. století jsou důležité fondy 
památkové péče. Fond Památkový úřad Vídeň (uložený v Národním archivu v Praze na 
Chodovci) obsahuje materiály z období před rokem 1918, kdy se památková péče teprve 
rozvíjela a k movitým památkám obracela pozornost jen pozvolna. Přesto zde můžeme 
zachytit osudy některých zvlášť významných parament. Období první republiky a 
protektorátu zachycuje fond Zemský památkový úřad. Naprosto zásadní jsou však materiály 
Státní památkové správy a fondu Státní památková správa – dodatky, týkající se období po 
roce 1945, resp. 1948. Zde zachytíme vybavení zámeckých a hradních kaplí, stejně jako 
klášterních kostelů a jejich svozy do svozových objektů, popř. další převážení do jiných 
kostelů, kde byly určité kusy zapotřebí. Mnohem častěji však korespondence příslušných 

                                                 

82 Pro královéhradeckou diecézi se objevuje také pod názvem „Schématismus“. V tomto soupisu najdeme také 
další informace ohledně datace zřízení farnosti, filiálních kostelů a kaplí apod.  
83 Pokud byl daný objekt/panství s kostelem/kaplí prodán, zpravidla to bylo spolu s patronátními právy a 
povinnostmi.  
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úřadů odráží postupný zánik celých souborů cenných parament, zoufalou snahu památkářů o 
jejich záchranu a naprostý nezájem některých odpovědných úředníků.  
Nejmladší období pak odrážejí již zmíněné archiválie farností, které jsou na příslušných 
farách, popř. agenda církevních tajemníků, jež je součástí fondů národních výborů. Ty však 
v drtivé většině teprve čekají na zpracování a zpřístupnění pro badatele.  
V případě dílen, které paramenta vyhotovovaly, je potřeba obrátit se na státní oblastní a 
okresní archivy. Zachovalost firemních archivů, zejména u drobnějších podniků, však není 
velká.84 
Archivních fondů, kde lze nalézt informace o bohoslužebném textilu je ještě mnohem více, 
není však možné je na tomto místě zmínit všechny. Vybrali jsme tedy ty, které by případný 
badatel neměl opomenout a které poskytují největší množství údajů.  
 
Ať už badatel zamíří do státního nebo soukromého/církevního archivu či na faru nebo kláštera 
doporučujeme dříve kontaktovat příslušnou instituci a požádat o sdělení podmínek, za nichž je 
bádání a případné pořizování fotografií možné. Zatímco ve státních archivech jsou fondy 
zpravidla přístupné (záleží na stavu zpracování či aktuální situaci daného fondu) v ostatních 
archivech či institucích může být vyžadován souhlas s badatelskou činností, potvrzení 
vysílající organizace (potvrzení příslušné katedry, že dotyčný je studentem apod.). Fary či 
kláštery nejsou obvykle vybaveny pro badatelskou činnost, a ne vždy proto mohou badatelům 
zajistit odpovídající podmínky. Pokud jsou ve státních archivech církevní fondy ošetřeny 
depozitní či jinou smlouvou, může nastat situace, že je studium dokumentů dovoleno, ale na 
jejich fotografování je nutný souhlas vlastníka fondu. Tato povolení je potřeba si zajistit 
předem.85 Obdobně je třeba postupovat, pokud chceme studovat historické liturgické textilie 
v depozitářích státních i církevních, v kostelích, na farách, klášterech apod. 
 

 
[JJ_AN_01] 

                                                 

84 Jedním z takových dochovaných fondů k výrobě parament v 1. pol. 20. století je fond Chrámové družstvo pro 
Republiku československou Pelhřimov (Státní okresní archiv Pelhřimov). Případně mohou být také součástí 
podnikových spisoven (archivů) např. někdejší Hedva Rýmařov (dnes Hedva – Český brokát). Např. firmě 
Neškudla v Jablonném se nedávno věnovala souhrnnou studií Helena Milerová, viz MILEROVÁ, Helena. Historie 
paramentářství v Jablonném nad Orlicí, In: Textil v muzeu. Oděvy a textilní doplňky pro liturgii a obřady, Brno: 
Technické muzeum v Brně, 2015, s. 78–86.  
85 Tak tomu je např. v případě fondů olomouckého arcibiskupství deponovaných v olomoucké pobočce 
Zemského archivu Opava a fondů farností ve Státních okresních archivech. Formulář pro souhlas s pořizováním 
reprodukcí je na webu arcibiskupství http://www.ado.cz/archiv. Podobně Diecézní konzervátorské centrum 
v Brně (brněnská diecéze): tel: 533 033 248, e-mail: dkc.brno@biskupstvi.cz. V Čechách je nejvíce archivů 
jiných vlastníků deponováno v Národním archivu, jedná se většinou o archivy klášterů. Zde je nejlépe 
informovat se přímo u pracovníků archivu a postupovat podle jejich instrukcí. 
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Inventář venkovské farnosti na Vysokém Chvojnu na Pardubicku z roku 1724 (Inventarium 
seu consignatio rerum mobilium et immobilium […] parochiae Alto-Chwognensis, 1724), 
Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého. Foto: L. Bárta 2020. 
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3. Techniky a materiály 
Radek Martinek 
 

Na bohoslužebných oděvech můžeme sledovat proměnlivost technik, použitých 
materiálů i samotné kvality a preciznosti provedení – paramenta totiž dnes představují jediný 
typ oděvů s poměrně dobře dochovanou kontinuální vývojovou řadou v rozsahu nejméně 
posledního tisíce let. 
 
 
 
  
3.1. Paramentika 

Umění sloužící liturgii muselo vždy respektovat množství pravidel vzešlých z dlouhé 
historie křesťanské bohoslužby. Bylo třeba, aby forma a způsoby zpracování počítaly 
nejenom s patřičným církevním námětem a zcela specifickým užitím, ale dokonce i s tím, že 
samotný materiál měl svou vlastní symbolickou výpověď. To se týkalo zvláštním způsobem 
nejvíce parament.86 Tak přišla na svět paramentika, nikoliv však jen jako suchopárná věda či 
soubor církevních předpisů ohlížející se především do minulosti a k tradici, ale především 
jako skutečné „umění, jak zhotovovati paramenty.“ Nešlo však o úplnou novinku, ale o 
nutnost připomenout všem praktická i teoretická pravidla osvědčená skutečnou praxí a 
schválená církevním úřadem. Ve 2. polovině 20. století se stala rovněž jakýmsi specifickým 
oborem zaobírajícím se znalectvím a hlavně záchranou historických bohoslužebných rouch.  

 
3.1.1. Bohoslužebná roucha 

Po celá staletí věnovali ryze praktickou pozornost bohoslužebným oděvům především 
krejčí. V mistrovských knihách střihů krejčovských cechů bylo vždy první místo věnováno 
kněžské kasuli a dalšímu potřebnému příslušenství, teprve pak následovaly oděvy světské.87 
Krejčí i jejich tovaryši museli dobře vědět, kolik tkaniny bude potřeba na zhotovení obřadního 
roucha, ale i všech dalších nezbytností. Knihy napovídaly, jakým způsobem klást střihy na 
látku. Zručnost vyžadovalo také použití nezbytné výztuhy vkládané mezi svrchní ozdobnou 
tkaninu a podšívku, zhotovovanou obvykle ze silnějšího škrobeného plátna (v pozdějších 
dobách nahrazovaného často nevhodným papírem). Poměrně náročné bylo zpracování 
ramenních partií, protože právě tato část vždy trpěla největším namáháním, ať už při vlastním 
užití, tak při zavěšení na ramínka.  

Bohoslužebná roucha se nezhotovovala vždy jen z nové metráže zakoupené u 
obchodníka. Praxe sekundárního využití odložených aristokratických šatů a jejich následné 
přešití byla obvyklá po celá staletí. Nebyla však vždy podmíněna jen cenou materiálu, ale 
mívala často i symbolický význam. Darování šatů mohlo být chápáno ryze duchovně jako 

                                                 

86 Například na samém konci 19. století kroutil nevěřícně hlavou nad úpadkem barokních bohoslužebných rouch 
nerespektujících tradici český teolog a liturgista Alois Soldát (1862–1952): „Nejhoršího znetvoření dostalo se 
látkám dessiny 18. století. Doba ta nestarajíc se o liturgické předpisy o barvách a látce a neznajíc hlubokého 
významu jejich, brala na zhotovování paramentů látky, jinak snad drahé, ale tak předivně vzorkované a 
zbarvené, že na potažení pohovky by snad bývaly i příliš křiklavé, ba neštítila se ani slámy, ano i kůže, jak jsme 
viděli na některých paramentech národopisné výstavy […]“, napsal tehdy. SOLDÁT, Alois. O účelnosti 
liturgických předpisů v barvě a látce paramentů, Method. Časopis věnovaný umění křesťanskému XXIV. (1898), 
s. 123. 
87 Ke knihám krejčovských střihů viz např. ŠIMŠA, Martin, Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. a 
18. století / Tailor´s Pattern Books in the Czech Lands in the 16th – 18th Centuries, Strážnice 2013, s. 52–53, 
89–91, 125, 169 aj.; BARICH, Katherine a MCNEALY, Marion. Drei Schnittbücher: three Austrian master 
tailor books of the 16th century, 2015, s. 292–297. 
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osobní votivní dar Bohu, potažmo Kristu, později Panně Marii či svatým. Motivace darování 
šatů bývala skutečně rozmanitá. Častým zvykem bylo, že nový král po své slavnostní 
korunovaci daroval část svých šatů (třeba plášť) kostelu, aby z něj byla zhotovena slavnostní 
roucha, nebo jimi byl ozdoben oltář či hrob světce.88 Příkladu panovnické rodiny přirozeně 
následovali členové aristokracie. Mešní roucha mohla odkazovat k jiným význačným 
příležitostem. Časté bylo také jejich zhotovování z darovaných oděvů z různých výjimečných 
životních etap nositele, např. ze svatebních šatů apod. Jiná paramenta mohou svědčit o 
smutnějších událostech (např. být zhotovena ze šatů osob, jež náhle či tragicky zesnuly).  

Použití odložených rouch a jejich zhotovení mohlo být motivováno pragmaticky, např. 
jako splnění patronátní povinnosti vybavit kostel.89 Nepoužívané dámské (poměrně často i 
pánské) oděvy se tak staly ideálním naplněním patronátní povinnosti vybavit kostely 
náležitými rouchy. V lukrativním obchodu s obnošeným šatstvem sehrávali významnou roli 
židovští obchodníci.90 Vykupovali příslušné oděvy a obcházeli s nimi možné zájemce, 
nejenom chudé kostely, ale překvapivě i bohaté kláštery. I dnes můžeme zjistit, že části z 
nákladnějších rób mohly být využity v křesťanském prostředí na zmiňovaná paramenta, ale 
jiné jejich části (o které třeba už nebyl zájem) použila vlastní židovská komunita ke zhotovení 
synagogálních závěsů či opon na Tóru. Jsou známy případy, kdy bylo zhotoveno ze stejně 
zdobené látky roucho mešní i některé pokrývky v synagoze.91 Nejrozšířenější byla praxe 
přešívání šatů v 18. století. Využily se třeba mohutné široké sukně „robe à la française“ 
k vyhotovení celých mešních souprav, ale i pánské prodloužené vesty a různé typy plášťů. 
Zvláště kabátce se se svými výšivkami v dlouhých pásech dobře hodily, stačilo totiž jen 
odstranit knoflíky, zašít dírky a obligátní bohatě zdobený pás zadní strany kasule byl na 
světě.92 Významným problémem však bylo, že se díky této rozšířené zvyklosti v řadě kostelů 
nedařilo naplnit požadavek Tridentského sněmu a dodržovat příslušné liturgické barvy.  

Od konce 18. století se začal výrazně proměňovat styl šlechtického odívání. 
Těžkopádné stříbrem a zlatem protkávané tkaniny postupně nahradily lehké látky s efektními 
vzory, ovšem často velmi kontrastní barevnosti. Jejich technologická úroveň, včetně snížené 
stálosti pestrých barev, jež se prakticky nedaly čistit a nápadné ryze světské vzory, postupně 
přestaly vyhovovat církevním nárokům. Tenoučké šatové látky se musely komplikovaně 
podkládat dalšími a dalšími výztuhami, jinak totiž mešní roucha snadno ztrácela svou formu. 
Od poloviny 19. století už bylo zakázáno používat tkaniny se vzory ryze světského 
charakteru, praxe přešívání však mizela jen zvolna. Nemalým výstřelkem bylo, že obchodníci 
ve snaze zlevnit nahrazovali např. příslušné plátěné výztuhy lepeným papírem, ovšem často 
z tisku podivného zaměření. 

Úpadek úrovně bohoslužebných rouch v 1. polovině 19. století dosáhl značných 
rozměrů. Snaha zlevnit žádaná roucha vedla k používání nekvalitních materiálů, povinnost 
použít hedvábí pro svrchní bohoslužebné oděvy vedla k pokusům nahrazování alespoň části 
podílu jiným materiálem, nejčastěji bavlnou, lnem nebo vlnou. I barevnost byla 

                                                 

88 Tato praxe byla obvyklá i v českých zemích (darování korunovačního pláště), např. nejstarší dochovaná 
mešní roucha ve svatovítském pokladu (tzv. kasule sv. Václava a kasule sv. Vojtěcha) byly darovány nejprve 
k ozdobnému zakrytí jejich hrobů, následně však z nich byla zhotovena mešní roucha (tzv. svatováclavská kasule 
odkazuje, že mu byla věnována, ne však, že by ji sám používal).  
89 ZEMINOVÁ, Milena. Barokní textilie, 1974, s. 35; MARTINEK, Radek. Zámecké kaple, s. 314–315. 
90 Archivní doklady z našich zemí sice chybí, jsou však hojně doloženy v blízkém Rakousku. Srov. BRUCK-
HEINZ, Dora, Meisterwerke barocker Textilkunst, s. 12. 
91 KYBALOVÁ, Ludmila, ed. et al. Textiles from Bohemian and Moravian synagogues: from the collections of the 
Jewish Museum in Prague, Praha 2003, s. 353. Zde př. vyšívaný panel s erbem arcibiskupa byl využit na závěs 
na tóru – křížek z biskupského znaku byl ovšem vypárán apod. 
92 K této skutečnosti viz např. autorova studie MARTINEK, Radek. Liturgická roucha zhotovená přešitím z 
pánských oděvů z fondu státního zámku Žleby, In: ČERNÁ, Alena (ed.), Sborník výzkumných prací. Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Praha 2009, s. 93–98.  
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problematická, protože se často používaly ostré a nelomené tóny. Ještě horší však bylo, že 
většina barev snadno zapouštěla i při sebemenším kontaktu s vlhkostí. Množily se kritiky 
z řad kněžstva na výrobce a zadavatele. Postupně začaly vzrůstat kritiky tvaru barokního 
roucha, kterýmému evidentně užití soudobých šatových tkanin moc neslušelo.  

Změny však nebylo úplně jednoduché uskutečnit. Podobně jako jiné oblasti církevního 
života, byla bohoslužba a předměty s ní spojené pod bedlivým dohledem římských 
kongregací, v tomto případě již zmiňované Kongregaci pro posvátné obřady (Congregatio pro 
sacris ritibus et caeremoniis). Ta až úzkostlivě dohlížela nad tradiční formou, barvou i 
materiálem bohoslužebných předmětů a každá požadovaná změna jí musela být řádně 
prozkoumána a schválena, než bylo možné ji uvést v život. Praxe ale byla maličko odlišná, 
protože různé změny (střihu rouch, někdy materiálu) už osvědčené a zaužívané byly až 
následně předkládány formou dotazů příslušných biskupů ve vztahu ke Kongregaci a Svatému 
Stolci. Ten teprve následně rozhodl a svůj závěr publikoval v papežských oběžnících jako 
decreta authentica.93 Větší dosah na možné nežádoucí proměny bohoslužebných předmětů 
měly lokální diecézní synody, jež se snažily stávající papežské výnosy, dlouhodobou tradici i 
lokální zvyklosti nejprve prodiskutovat s duchovními a následně je předložit k užívání. 
Postupné proměny tvarů, změny materiálů (často ve prospěch „moderních“) i způsobů 
zdobení si musely vybojovat své místo nejprve v obecném povědomí a nedbat na prvotní 
neúspěchy formulované formou zákazů ne vždy plně informovanými římskými kuriálními 
úředníky.  

Od konce 30. let 19. století se v souvislosti s „novým nadechnutím“ církve po 
Francouzské revoluci a napoleonských válkách objevuje snaha proměnit zdánlivě 
kodifikovaný „římský“ tvar barokního roucha ve prospěch středověkých střihů, na kterých 
lépe vynikne řasení měkkých a splývavých hedvábných látek bez vetkávaných kovových nití. 
Obecnému rozšíření se však římské úřady snažily zabránit, protože si nový styl mezitím stihli 
oblíbit duchovní anglikánské církve.94 Ani římské úřady však nezabránily rychlému rozšíření 
rouch inspirovaných středověkými formami. Skutečně masovému rozšíření hedvábných látek 
s „církevními“ motivy inspirovanými středověkými předlohami napomáhali erudovaní 
badatelé a také první sběratelé starých středověkých rouch a tkanin.  

Produkce hedvábných látek s patřičnými „církevními“ vzory přestala od konce 19. 
století stereotypně produkovat jen starší středověké či neobarokní vzory, ale stále častěji se 
objevují tkaniny s dekorem v nastupujícím secesním duchu, navrhované renomovanými tvůrci 
spolupracujícími s výrobními závody. Osobitou skupinu látek tvoří např. tzv. katakombální 
vzory produkované hlavně v meziválečných letech. Zdobily je jednoduché motivy oblíbené 
v raně křesťanských komunitách (holubice pijící z pramene, ryba „ichtys“. Ve stejné době 
začíná být akceptováno stále rozšířenější syntetické hedvábí. 
 

                                                 

93 Rozhodnutí zveřejňovaná prostřednictví papežských oběžníků, později sbírek výnosů zv. Acta apostolicae 
Sedis, na diecézní úrovni prostřednictvím diecézních kurend. 
94 MARTINEK, Radek. Zbroj Boží, s. 14–26, zvl. s. 16–17; ROULIN, Eugène. Vestments, s. 74–78.  
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[RM_11]  
Střih na kněžskou kasuli s příslušenstvím, perokresba. Mistrovská kniha cechu krejčí 
z Frýdlantu, polovina 17. století, Liberec, Státní okresní archiv. Repro: ŠIMŠA 2013, s. 169. 
 

 
[RM_12]  
Druhotně použitá pánská vyšívaná vesta přešitá na mešní soupravu, detail manipulu 
s knoflíkovými dírkami, kolem 1770. Církevní sbírka. Depozitář Biskupství 
královéhradeckého, pochází ze Zámrsku. Foto: R. Martinek, 2014. 
 

 
[RM_13] 
Modrá damašková kasule vyztužená popsaným papírem a řadou dalších oprav, tkanina z doby 
kolem 1640. Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého, pochází z Dašic na 
Pardubicku. Foto: L. Bárta, 2020. 
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3.1.2. Paramentní závody 
 Průmyslová revoluce 19. století zasáhla i výrobu parament. Velké manufaktury a 
tkalcovské podniky pracující už v moderních intencích se snažily zákazníkovi z řad 
církevních kruhů vyjít maximálně vstříc. Některé začaly produkovat jen paramentní tkaniny, u 
jiných vznikaly dílny, jež zajistily i ušití celých mešních souprav v souladu s novými 
církevními zvyklostmi. Zřejmě už v 70. letech 18. století se poprvé objevila celotkaná roucha, 
respektive jejich celé části utkané přímo ve stavové šířce tkaniny, jež bylo nutno už jen 
vystřihnout, začistit, opatřit příslušnou výztuhou a podšívkou. Zlacené borty členící roucho na 
zadní straně do kříže a lemující jeho okraje už nebylo třeba přišívat, protože mohly být přímo 
součástí vzoru. Tyto „přípravy“ umožnily v krátkém čase zkompletovat celé rozsáhlé soubory, 
firmy totiž vyráběly stejným způsobem nejenom drobnější doplňky (štoly, manipuly, burzy 
atd.), ale i pluviály značných velikostí. Celotkané kasule se objevovaly v nabídkách 
tkalcovských firem i v 2. polovině 19. století.  
 

 
[RM_14]  
Metráž tzv. paramentních příprav (kasulových křížů, pluviálových štítů), hedvábný lampas, 
nezjištěná (patrně lyonská) firma. Z fondu zaniklé firmy Neškudla v Jablonném nad Orlicí, 
soukromá sbírka. Foto: R. Martinek, L. Bárta 2020.  
 

 
[RM_15]  
Vzorovaná tkanina se „středověkými“ vzory inspirované staršími tkaninami, hedvábný lampas, 
Lyon, konec 19. století, soukromá sbírka. Foto: L. Bárta, 2020.  
 
 
 Běžnou produkcí všech textilek pohybujících se v církevní oblasti byla především 
výroba tzv. kasulových křížů. Byly opět vytkány ve stavové šířce společně s tzv. kolumnou, tj. 
svislým pásem, jež měl kasuli zdobit na její přední straně. Tento typ výrobků v různých 
cenových úrovních (hedvábí a dracouny nemusely být vždy nejvyšší kvality) byl následně ve 
specializovaných závodech zručnými krejčovými kompletován do výsledné podoby. Kasulové 
kříže bylo ovšem možno ještě následně dozdobit dle přání zákazníka, některé partie např. 
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barevně vyšít, jiné obroubit různými barevnými šňůrkami či doplnit korálky, flitry a 
pajetkami různých tvarů.  

Největší rozkvět paramentních firem byl „ve zlatém věku“ církevního průmyslu mezi 
lety 1875–1915. Ve Francii se většina firem soustřeďovala přirozeně v Lyonu. Velkého 
věhlasu dosahovala svými výrobky mnohé závody, např. již zmiňovaná firma Henry (resp. 
Maison Henry Frères, v letech 1868–1907 J. A. Henry), dále Tassinari (též Tassinari, Chatel 
& Viennois, 1865–1908) či Lamy & Giraud (činná především v letech 1866–1895). V Paříži 
působila např. firma Prelle. Maison Schulz vytkávala látky s moderními církevními vzory 
podle předlohy Raoula Duffyho a následně z nich ušila soupravy pro slavný klášter v 
Solesmes. V německém Krefeldu se z hedvábnických firem nejvíce věnovaly paramentním 
tkaninám firmy Cassaretto a Wolters & Dutzenberg, ve Vídni zase firma Carl Giani a o něco 
později firma Flemmich und Söhne, jež měla jeden ze svých závodů i v severomoravském 
Rýmařově (nástupnickou firmou se stala Hedva Rýmařov). 
 

 
[RM_16]  
Reklama firmy A. Flemmich´s Söhne z dobového tisku, 1912, soukromá sbírka. Foto: R. 
Martinek, 2019. 
 

 
[RM_17]  
Hlavní prodejna firmy Johann Heindl K. und K. Hoflieferant, Kunstanstalt für Kirchengeräte, 
Paramente und Fahnen v centru Vídně, výloha, tištěný katalog z roku 1912. Soukromá sbírka. 
Foto: R. Martinek, 2019. 
 

Soukromých závodů, které vyráběly mešní soupravy, ale vlastní výrobě tkanin se 
nevěnovaly, byly v každé zemi desítky, od menších rodinných firmiček až po velké 
krejčovské ateliéry. Tkaniny, prýmky, celotkané kříže, třásně apod. nakupovaly od 
renomovaných firem, samy sortiment doplňovaly ruční i strojovou výšivkou apod. K předním 
rakouským firmám patřil např. závod Heindl ve Vídni založený v roce 1869, který vydával 
každoročně bohatě ilustrované katalogy svého zboží. K dalším velkým závodům patřili např. 
Ernst Krickl & Schweiger či firma Fellinger & Hassinger. 

V českém prostředí působila zpočátku řada menších podniků (např. firma Jindřicha 
Trenkwalda v Praze), většího věhlasu dosáhl závod Josefa Neškudly v Jablonném nad Orlicí, 
kde se ve firmě vystřídalo několik rodinných majitelů, kteří závod dovedli prakticky až do 
roku 1950, kdy definitivně zanikl. Firma vydávala několikrát do roka ilustrovaný katalog, 
bohatě inzerovala v katolickém i běžném tisku a snažila se svými výrobky obesílat různé 
průmyslové výstavy. Roucha dodávala v různých cenových relacích. Nejlevnější bylo 
k dostání už za 30 korun, zakázkové práce s množstvím ručních výšivek a dražší látkou mohly 
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být za 800 korun i více.95 Podobně jako jiné závody se firma Neškudla věnovala opravám 
(tzv. renovaci) starších rouch nebo montáží a kompletací kasulí z výšivek či tkanin dodaných 
zákazníkem. V Jablonném vznikly postupně i další obdobné závody („Ignáce V. Neškudla 
syn“, „Josef Vend“ a nakonec „Ornatia Jablonensia“). V Brně se etablovala především firma 
„Emanuel Werner“, dále „Josef Ruber“ a „T. Hudáň“. Stejné činnosti se věnovala i ženská 
řeholní společenství, a především Akademie křesťanská, i když u nich byl kladen větší důraz 
na autentické umělecké provedení s důrazem na ruční výšivku. 
 

 
[RM_18]  
Z nabídkového katalogu firmy J. Neškudla v Jablonném nad Orlicí, kolem 1910. Soukromá 
sbírka. Foto: R. Martinek, 2019. 
 

 
[RM_19]  
Firemní štítky profesionálních parametních firem, kolem 1900. Soukromá sbírka. Foto: R. 
Martinek, 2019. 
 
3.1.3. Na cestě k moderní paramentice 

Obroda uměleckého řemesla sloužícího liturgii své plody nakonec přinesla, i když jako 
autentická tvorba se nestala masovým produktem. Tlak duchovních na velké „továrny na 
církevní zboží“ vedl k tomu, že se snažily akceptovat církevní normy, aniž by se to příliš 
projevilo na ceně.  

Velkou zásluhu na zvýšení umělecké úrovně bohoslužebných rouch v našich zemích 
má bezesporu tzv. paramentní ústav Akademie křesťanské v Praze. Vlastní řemeslnou 

                                                 

95 MILEROVÁ, Helena. Historie paramentářství v Jablonném nad Orlicí, s. 78–86.  
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realizací návrhů vzniklých v rukou prestižních umělců zajišťovala nejprve dílna Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského v Řepích nebo Dcery Božského spasitele ve Vídni. V prvních 
desetiletích existence mezi umělci figurovali především Josef Mocker (1835–1899), František 
Sequens (1836–1896) či Antonín Barvitius (1834–1902). Aby roucha vyhovovala po všech 
stránkách církevním předpisům, dohlížela na ně řada kněžských osobností. Patrně 
nejvýznamnějším způsobem se do novodobé české paramentiky zapsal právě prostřednictvím 
paramentního ústavu Akademie křesťanské známý český architekt Josef Fanta (1856–1954). 
Jeho smysl pro dekorativismus předurčil velký úspěch výšivek komponovaných do celých 
souprav s promyšleným ikonografickým programem. Výjimečná je např. početná souprava 
svatovítské kapituly (1908–1910), další vzniká pro kapitulu na Karlštejně či poutní místa na 
Svatém Hostýně nebo Svaté Hoře. Realizace vzniklé podle jeho návrhů šířené prostřednictvím 
zjednodušených variant do řady farních kostelů patří ke skutečným vrcholům, vlastně skrytým 
pokladům českého sakrálního umění 1. poloviny 20. století. 
 

 
[RM_20]  
Kasule z mariánské soupravy pro poutní kostel na Svatém Hostýně podle návrhu Josefa Fanty 
(1856–1954) provedla Akademie křesťanská v Praze v roce 1925. Církevní sbírka. Depozitář 
Arcibiskupství olomouckého. Foto: Markéta Lehečková. 
 

V německém prostředí proměnily úroveň paramentiky ideály vzešlé z uměleckých 
sdružení soustředěných kolem dílen Wiener Werkstätte (1903–1932) a Deutscher Werkbund 
(zal. 1907) kladoucí důrazem na kvalitu materiálu, zpracování a samozřejmě úroveň 
uměleckého návrhu. V Bavorsku pozitivně proměnilo paramentiku prostředí kolem známého 
časopisu Zeitschift für christlichen Kunst.  

Soudobou produkci parament se od počátku 20. století snažil ovlivnit i známý 
liturgický badatel Josef Braun (1857–1947), jehož soubor předloh k vyšívání byl vydán 
v několika vydáních.96 Tak trochu v jeho stínu stála Helène Stummel (1867–1937). 
Inspirována manželem, církevním malířem Friderichem von Stummel, stala se brzy skutečnou 
osobností soudobé německé paramentiky. Ve válečných časech postupně vydala v sešitovém 
vydání své hlavní dílo Paramentik (1915–1920). Bylo plné názorných obrázků, jež 
poskytovaly svěží impulz pro meziválečné liturgické umění.97 Tvůrčí atmosféru těchto let 
ovlivnil i Augustine Eugène Roulin (1860–1939), benediktin francouzského původu, jenž 
nejprve vstoupil do klášterní komunity v Solesmes, aby nakonec zakotvil ve filiálním klášteře 
v anglickém Ampleforthu. Ve své knize Linges, Insignes et Vetêments Liturgiques (1930)98, 

                                                 

96 BRAUN, Joseph. Praktische Paramentenkunde: Winke für die Anfertigung und Verzierung der Paramente mit 
113 neuen Vorlagen zu Paramentenstickereien, Freiburg im Breisgau 1903 (2. vydání 1924). 
97 STUMMEL, Helene. Paramentik, Kempten: Kösel 1915–1920, 56 s. + 201 taf.  
98 ROULIN, Eugène. Linges, insignes et vêtements liturgiques, Paris 1930. 
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známější ovšem v anglickém překladu jako Vestments and Vesture. A Manual of Liturgical 
Art (1931)99 zúročil své mnohaleté zkušenosti ze studia starých rouch i z jejich novodobého 
navrhování. Hledal jakousi ideální podobu elegantního moderního roucha a spojoval v něm 
staré s novým. Z hlediska střihu, použitého materiálu a zdobení se snažil vycházet z tradice, 
zohledňoval však vždy funkčnost a snadnou údržbu. Ne nadarmo byl svými přáteli nazýván 
„praktickým teoretikem“. Ve své knize otiskl množství obrázků rouch často s velmi kritickým 
komentářem, ve kterém ukazoval čtenářům, proč některá roucha považuje za zdařilá a krásná 
a jiná nikoliv. Byl kritikem soudobé masové tovární produkce bohoslužebných roucha, jimž 
nepřikládal valnou hodnotu. Sám však byl velmi žádaným návrhářem.100  

Po skončení druhé světové války vstoupila s nebývalou razancí do obrozujícího se 
liturgického umění komunita dominikánek ve francouzském městečku Vence. K projektu 
stavby, podobě vnitřního vybavení a k návrhu bohoslužebných rouch nebyl vyzván nikdo 
menší než Henri Matisse (1869–1954). Svěží kolekce liturgických rouch ve všech příslušných 
barvách předznamenala tvůrčí atmosféru Druhého vatikánského koncilu. Velkou osobnosti 
praktické poválečné paramentiky byla švýcarská kapucínka Augustina (Anna Maria) Flüeler 
(1899–1992). Byla zdatnou vyšívačkou a učitelkou ženských prací na klášterní škole ve 
Stansu, kde vytvořila profesionální klášterní dílnu pro zhotovování liturgických rouch 
s mimořádným dosahem. Své zkušenosti podložené dalším historickým studiem shrnula do 
dvou popularizačních knih Paramente (1949, 1955) a Das sakrale Gewand (1964), jež 
výrazně ovlivnily proměnu svrchního bohoslužebného roucha po liturgických reformách 
Druhého vatikánského sněmu. V Československu bohužel tento vývoj stagnoval, protože zde 
nebyl kontakt se zahraničním. 

 

 
[RM_21]  
Bohatě vyšívaný pluviál inspirovaný středověkými předlohami zhotovený patrně podle návrhu 
architekta Fridericha von Stummel, vyobrazení z knihy H. Stummel, Paramentik (Kempten 
1915–1920). Foto: R. Martinek, 2019. 
 

 
[RM_22]  
Kasule a alba (včetně humerálu) s bohatými výšivkami, vyobrazení z knihy H. Stummel, 
Paramentik (Kempten 1915–1920). Foto: R. Martinek, 2019. 

 

                                                 

99 Týž, Vestments and vesture: a manual of liturgical art, London 1931.  
100 Navrhl např. bezpočet bohoslužebných rouch pro westminsterského arcibiskupa a kardinála Francise Bourne 
(1861–1935) a samozřejmě pro svůj domácí klášter.  
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Dnes se může kněz svobodně rozhodnout, jaká roucha k celebrování liturgie zvolí, 
protože neexistují žádná závazná pravidla pro jejich podobu, materiál a zdobení. Podle 
Všeobecných pokynů k římskému misálu (2002) je hlavním kritériem k použití roucha, aby 
„přispívala ke kráse posvátného úkonu“. V pravomoci příslušných biskupských konferencí je 
předložit Apoštolskému stolci úpravy tvarů bohoslužebných rouch, aby dobře odpovídaly 
potřebám a zvyklostem jednotlivých zemí, což se prakticky neděje. 
  I v kněžském bohoslužebném odění můžeme pozorovat trendy. V dnešní době je 
možné na základě používaných rouch vytvořit tři hlavní skupiny: klasický, římský a mnišský. 
Klasický styl je nejběžnější – splývavá roucha s obvyklými pruhy a vcelku umírněným 
zdobením, materiálově nevyhraněným s důrazem spíše na praktičnost používaného roucha a 
jeho nízkou cenu. Styl římský má zalíbení v nákladnějších materiálech (hedvábí) a větší míře 
zdobení (zlatá výšivka, krajka), co se tvaru roucha týče, používá tvar jak gotický, tak tzv. 
římskou basičku. Velmi zajímavý je styl mnišský, inspirovaný řeholním prostředím, 
využívající minimum zdobení a prostých vesměs vlněných látek oblíbený zvláště v 70. letech 
minulého století. Až prorocky působí slova Bonaventury Bouše (1918–2002), který ostře 
kritizoval starobylé střihy rouch, kterými však nechtěně vystihl i současnou situaci: „Rozpaky 
také vyvolávají všelijaké kuriózní střihy rouch, vymyšlených do sebe zahleděnými 
duchovními.“ Tak od ukončení koncilu vznikly různé kompromisy mezi albou a svrchním 
kněžským rouchem: např. tzv. „casulum“ užívané v Německu v 70. letech (na bílém 
splývavém rouchu je druhé kratší v liturgické barvě) či v dnešní době oblíbené „albokasuli“ 
deformující spojením střih hned dvou typů bohoslužebných rouch.  

Liturgické reformy uskutečňované po roce 1970 však na kvalitu meziválečných 
parament nenavázaly, v současnosti se aspoň tu a tam blýská na lepší časy, aspoň mezi 
duchovními, kteří chápou zásadu Druhého vatikánského koncilu neusilující jen „o pouhou 
nádheru, ale o ušlechtilost samotného materiálu a jednoduché formy.“101 

 

 
[RM_23a]  

                                                 

101 „Když ordináři poskytují uplatnění a přízeň skutečně sakrálnímu umění, ať dbají o ušlechtilou krásu, ne o 
pouhou nádheru. To se týká také liturgických rouch a výzdoby“ – Konstituce o posvátném umění Sacrosanctum 
coniclium, 124. 
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Bílá kasule z umělého hedvábí s malovaným křížem, patrně dílna sester v Broumově, 1955 – 
1960. Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého. Foto: R. Martinek, 2014.  
 

3.2. Tkanina a vzor 
 Po celá staletí se pro výrobu křesťanských obřadních rouch používaly stejné tkaniny, 
jaké používala k reprezentaci aristokracie. Neměly žádné zvláštní ozdoby či vzory 
křesťanského charakteru, které by je předurčovaly pouze k užití v bohoslužbě. Důležitá byla 
především ušlechtilost a vzácnost použitých tkanin, které zpočátku pocházely z Dálného i 
Blízkého východu, stejně jako vzory, které přinášely. Příliš velká vzorová rozmanitost i 
stupňující se barevnost používaných tkanin neodpovídajících snaze podpořit jasnými barvami 
příslušný emocionální obsah bohoslužebného slavení, vedla po Tridentském koncilu ke snaze 
prosadit kánon liturgických barev.  
 Podle souhrnu předpisů publikovaných v Instructiones fabricae (1577)102 měl být pro 
výrobu parament preferován hedvábný taft (taffetas – tkanina s prostou plátnovou vazbou) 
nebo pevnější žebrované tkaniny zhotovované stejným způsobem, ale se zesíleným útkem 
(tzv. dvojité či zesílené hedvábí – nepřesně označované jako ryps).103 I v této jednoduché 
tkalcovské technice se dalo snadno vzorovat, např. pravidelným střídáním barevných úseků 
osnovy či útku (proužky) nebo obojího (čtverečky). Pro italskou produkci využívanou ke 
zhotovování parament byla už od 16. století oblíbená např. technika zv. changeant (fr. glacé), 
tj. odlišná barevnost útku a osnovy, buď v silně kontrastní či naopak decentní barevnosti 
(využívající jedné barevnosti ve dvou rozlišitelných odstínech), jež dává tkanině roucha 
neopakovatelnou optickou proměnlivost. Nejtypičtější však byly žebrované tkaniny (Gros de 
Tours, cannelé) protkávané v útku v celé šířce tkaniny doplňkovou zlatou nebo stříbrnou 
lamelou (tzv. lancování), díky které má lamé (obecné označení pro tento typ látek, vzorované 
tkaniny mají tento motiv v základu) určitou optickou hloubku, jež způsobuje právě lamela 
příležitostně se uplatňující na povrchu tkaniny, vizuálně výrazná např. při zlomu. Lamé 
patřilo až do poloviny 20. století k základním tkaninám charakterizujícím „římský“ styl. 
Taková tkanina se doplňovala výšivkou už jen zřídka.  
 Vzhledem k tomu, že většina parament dochovaných stále ještě in situ v našich 
kostelích a církevních sbírkách vznikla právě až po Tridentském koncilu a jeho reformách, 
respektive u nás až po skončení Třicetileté války, nabízí dochovaná roucha skutečnou 
pokladnici postupně se proměňujících vzorů stejného období. Naprostá většina dochovaných 
parament však byla zhotovována z tkanin, jež neměly žádný zvláštní církevní charakter, 
protože jejich vzory byly poplatné především světské módě vyšších vrstev. Na tkaninách se 
tak objevují drobné stylizované motivy i velké kompozice především s motivy různých 
květin, ale i architektonickými prvky či projevy orientalismů. Vzorované tkaniny však vždy 
neodpovídaly přesným církevním požadavkům na liturgické barvy, které se musely určovat 
jen přibližně podle převládajího odstínu. Rozhodující byl vkus dárce tkaniny. Proto se 
církevní úřady snažily omezit užívání alespoň těch nejkřiklavějších barevných kombinací 
nebo vzorů příliš světského charakteru (např. zamilovaných párů, jež se příležitostně objevují 
v kompozicích tkanin s naturalistickými vzory). Tento stav trval až do 30. let 19. století, kdy 
se začínají objevovat tkaniny s ryze církevními vzory, např. se symboly víry (kříže, motivy 
andělů, ale i desky zákona) nebo eucharistie (obilné klasy, hrozny vína) apod. Výzkum 
vzorovaných hedvábných tkanin dochovaných na paramentech má mimořádný význam, 

                                                 

102 Moderní edici vydal a doplnil obsáhlým historickým úvodem Massimo Marinelli – viz DELLA TORRE – 
MARINELLI, (edd.). Caroli Borromei Instructionum fabricae, s. 304–355.  
103 Zesílený útek vytváří na tkanině jakési příčné žebrování. Vazební analýza zohledňuje počet útkových nití. 
Nejběžnější bylo Gros de Tours (ve starých českých inventářích označované jako „kraditur“, „grodetur“ apod.) 
nebo cannelé.  
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přesahuje totiž církevní prostředí, přestože má pro jejich dochování v takové šíři zcela zásadní 
význam. Ve většině velkých chrámů můžeme na tamních paramentech sledovat v podstatě 
kontinuální průřez hedvábnickou produkcí vyspělých hedvábnických center Evropy od 16. 
téměř až do poloviny 20. století. 
 

3.2.1. Výzkum  
Proměna vzorů, postupná klasifikace jejich typických znaků i sama produkční centra 

italského či francouzského původu, se těší v posledních desetiletích oprávněnému zájmu 
textilních historiků z různých renomovaných badatelských a muzejních institucí světa. 
Novodobý základ klasifikace, včetně terminologie, položil v tomto směru Antonino 
Santangelo (1904–1965) svou knihou Tessuti d´arte italiani (1958)104, a krátce na něj navázal 
i Peter Thornton (1925–2007) svým dílem Baroque and Rococo Silks (1965).105 Přehlednou 
klasifikaci vzorů nabídla např. německá badatelka Barbara Beaucamp Markowsky, když 
systematicky uspořádala početnou textilní sbírku Uměleckoprůmyslového muzea v Kolíně 
nad Rýnem.106 Praktické členění do skupin podle shodných základních znaků přijala za své a 
dále rozpracovává řada dalších badatelů. 

Nejvýznamnější badatelskou institucí s bohatými sbírkovými fondy historických 
tkanin a zároveň s neutuchající publikační činností je v současné době nepochybně Abegg 
Stiftung ve švýcarském Riggisbergu.107 Velmi precizní katalogy sbírek klasifikující skupiny 
vzorovaných tkanin podle jejich typických společných znaků od středověku až po 18. století, 
včetně náležitého technologického popisu, jsou dnes pro badatele v podstatě závaznou 
normou.108 
 
3.2.2. Vzorované tkaniny 17. – 18. století  
 Vzorované tkaniny raného 17. století zpočátku ovládá ještě přísná kompozice 
doznívající renesance. Typické jsou především drobné motivy. Později je vššak do vzoru 
vnášen jistý prvek asymetrie, např. různé natáčení a střídání motivů v řadách nad sebou, které 
se snaží vyvolat dojem nahodilosti. Často se objevovala např. osekaná geometrizovaná 
větévka nebo řídce olistěné snítky završené květem karafiátu, lilie či plodem granátového 
jablka. Z technologického hlediska šlo většinou jednobarevné atlasy nebo žebrované tkaniny 
(včetně lamé) s brošovaným či lancovaným vzorem. Vzácněji se vzor mohl uplatnit i na tzv. 
stříhaném sametu (velours ciselé) nebo damašku. 109 Po polovině 17. století opustila většina 
vzorovaných látek drobnější motivy. Květinové vzory jsou najednou větší, často jakoby 
složené ze samostatných lístků. Část luxusních tkanin využívala působivého kontrastu střídání 
zlatého a stříbrného brošovaného vzoru na poměrně sytém, jednolitém podkladu. Prohlubující 
se vztahy s Blízkým východem a Asií se brzy promítly i do vzorů, které nemohly zapřít 
orientální inspiraci. Obvykle izolované vzory vyvolávaly na tkanině dojem nahodilosti, 

                                                 

104 SANTANGELO, Antonino. Tessuti d´arte italiani. Dal XII al XVIII secolo, Milano 1958. 
105 THORNTON, Peter. Baroque and Rococo Silks, New York 1965. 
106 MARKOWSKY, Barbara. Europäische Seidengewebe de 13.–18. Jahrhunderts, Köln 1976. 
107 Baroknímu textilu byly věnovány katalogy: ACKERMANN, Hans Christoph. Seidengewebe des 18. 
Jahrhunderts I., Bizarre Seiden (Die Textilsammlung der Abegg-Stiftung, Band 2), Riggisberg 2000; JOLLY, 
Anna. Seidengewebe des 18. Jahrhunderts II., Naturalismus (Die Textilsammlung der Abegg-Stiftung, Band 3), 
Riggisberg 2002; JOLLY, Anna. Seidengewebe des 18. Jahrhunderts III., Spitzenmuster (Die Textilsammlung der 
Abegg-Stiftung, Band 8), Riggisberg 2018. Nadace Abegg-Stiftung vyniká bohatou publikační činností na 
vysoké úrovni. Vydává také sborníkovou řadu Riggisberger Berichte. 
108 Naposled se jimi inspiroval např. VÁCHA, Jiří. Vzorované tkaniny 16. – 18. století z chrámových sbírek 
Českobudějovické diecéze, České Budějovice 2016. 
109 Např. MARKOWSKY, Barbara. Europäische Seidengewebe, s. 203–257, kat. č. 203–279; MARTINEK, Radek. 
Historie, pořádání, s. 302–303; VÁCHA, Jiří. Vzorované tkaniny, s. 25–30. 
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vzájemně však byly provázány drobnějším mírně reliéfním vazebným efektem v barvě 
podkladu (liseré). Raport vzoru byl rovněž větší, často kolem 20 cm.110  
 

 
[RM_24_LB]  
Dalmatika zhotovená ze dvou variant tzv. krajkových vzorů nejspíše francouzského původu, 
kolem 1720. Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého. Pochází z Nových 
Dvorů. Foto: L. Bárta, 2020. 
 

 
[RM_25]  
Kasule (detail) z tkaniny ze skupiny naturalistických vzorů (tzv. Style Rével), Francie, kolem 
1745. Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého. Pochází z Třebechovic. Foto: 
R. Martinek, 2019. 
 
 Zcela unikátní skupinou mezi barokními tkanými látkami jsou tzv. bizarní vzory (cca 
1690–1720). Vyznačují se obvykle vysokou technologickou dokonalostí. Jejich značně 
specifický vzor se do značné míry inspiroval různými motivy z Dálného východu, především 
z prostředí Číny a Japonska v souvislosti s bohatými exportními aktivitami Východoindické 
společnosti. Bizarní vzory tak patří mezi další projevy módního zájmu o exotiku tak, jak ji 

                                                 

110 Např. MARKOWSKY, Barbara. Europäische Seidengewebe, s. 275–276, kat. č. 436–437. 
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podléhala aristokratická společnost na prahu nového století.111 Stylizovaný silně plošný 
„nepředmětný“ vzor vycházející z orientálních předloh je na tkanině komponován většinou 
asymetricky, nejčastěji v paralelních pásech vedle sebe. Je nejčastěji brošován kovovými 
dracouny na podkladu z monochromního damašku, ovšem s výrazným vzorem, který ve 
výsledku významně opticky prohlubuje výsledný dojem. Vzor sám má velmi vysoký raport. 
Hlavním produkčním centrem byl nepochybně Lyon, dalšími významnými centry byl Londýn 
(Spitalfields) a Benátky.112 Po roce 1711 se ve vzoru objevuje více květin, které zjemňují 
vzor. Variantou těchto pozdně bizarních vzorů jsou tkaniny bohatě protkávané zlatem a 
stříbrem do té míry, že se v něm květinový vzor konturovaný jen hedvábím téměř ztrácí. 
V italském prostředí se mu nejčastěji říkalo ganzo, francouzsky drap d´or (v českých 
archivních pramenech pak drador nebo zlatohlav).  
 Po celou první třetinu 18. století byly módní tkaniny s tzv. krajkovými vzory (něm. 
Spitzenmuster).113 Na rozdíl od silně asymetrických bizarních vzorů je ovládla přísná 
symetrie. Středový rostlinný motiv je obvykle obklopen ve vykrajovaných polích drobným 
ornamentem, velmi často připomínajícím krajkové pásy, které také daly skupině své jméno. 
Nepoužívaly se jen ke zhotovování dámských a pánských reprezentativních rób, ale jednotlivé 
pruhy tkaniny se daly sešívat k sobě, čímž vznikaly v šíři tkaniny nové motivy. A právě 
ornamenty schopné se organicky rozvíjet v ploše s jasně zřetelným symetrickým řádem je 
předurčovaly k širokému použití v interiéru, kde se uplatnily ve velkých panelech na stěnách i 
nábytku.114 Podobně jako bizarní vzory charakterizuje tuto skupinu vysoká kvalita řemeslného 
zpracování potvrzující, že evropské – a hlavně francouzské – hedvábnictví, dosáhlo jednoho 
ze svých nesporných vrcholů.115 S počátkem 20. let 18. století přišel určitý zlom a do popředí 
zájmu se znovu dostala barva a plastické kompozice malířského charakteru, které postupně 
nahradily plošnou ornamentálnost krajkových vzorů. Značná část produkce hedvábných 
tkanin těchto let se vzdala nákladného protkávání drahými kovy ve prospěch vzdušných 
květinových kompozic a ve výsledku i lehkých, měkkých látek. 
 Mezi lety 1730 a 1750 vyvrcholil zájem o sytě barevné kompozice, jež se snažily 
soupeřit s malířstvím. Skutečně naturalistické kompozice inspirované botanickými ilustracemi  
tak pronikly do vzorů hedvábných tkanin, skupina se dokonce přímo označuje jako 
naturalistické vzory. K dokonalému převodu malovaných předloh napomohla stále se 
zdokonalující tkalcovská technika, především obohacená o nový vazebný efekt zv. points 
rentrée, umožňující vzájemným pronikáním brošovaných útků docílit jemného stínování 
zobrazených předmětů, zvláště pak květů a různých exotických plodů. Dokonale 
komponovanými skupinami aranžovaných květů a plodů tehdy vynikl lyonský dessinateur 
Jean Revel (1684–1771). Styl, nazvaný po něm příznačně „style Revel“, našel mnoho 
následovníků a byl napodobován v řadě tehdejších produkčních center.116 V kompozicích se 
postupně objevují i různé krajinné výseky, někdy s motivem architektury v naznačené krajině 
apod. Přibližně od 40. let začaly ustupovat výrazně smyslově barevné vzory ve prospěch 
lehčích kompozic, které se ovšem barevné plasticity nehodlaly vzdát. Vzory pod vlivem 
nového zájmu o Dálný východ tak předznamenávaly rokokovou hravost pronikající do 

                                                 

111 ACKERMANN, Hans Christoph, Seidengewebe des 18. Jahrhunderts I., Bizarre Seiden (Die Textilsammlung 
der Abegg-Stiftung, Band 2), Riggisberg 2000, s. 13–36; THORNTON, Peter. The Bizzare Silks, in: The 
Burlington Magazine, 1958, s. 265–270. 
112 ROTHSTEIN, Natalie. L´Etoffe de l´Elegance. Soieries et dessins pour soie du XVIIIe siėcle, London 1990. 
113 JOLLY, Anna. Seidengewebe des 18. Jahrhunderts III., Spitzenmuster (Die Textilsammlung der Abegg-
Stiftung, Band 8), Riggisberg 2018.  
114 Např. MARKOWSKY, Barbara. Europäische Seidengewebe, s. 301–309, kat. č. 501–525; VÁCHA, Jiří. 
Vzorované tkaniny, s. 59–86. 
115 ZEMINOVÁ, Milena. Barokní textilie, 1974, s. 20–21. 
116 VÁCHA, Jiří. Vzorované tkaniny, s. 14 a 87–115. 
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evropské kultury po krátké přestávce právě ve 40. letech. Přirozeně podléhaly vzdušné 
asymetrii a jejich lehkost byla násobena použitím hojně oblíbeného vazebného efektu liseré 
uplatňovaného v podkladu. Osobitou produkci anglického Spitalfieldsu u Londýna ovlivnila 
tehdy např. návrhářka Anna Maria Garthwaite (1690–1763). Podílela se na vzniku skupiny 
lehkých květinových vzorů lehce rozhozených v ploše tkaniny a komponované nejčastěji 
v diagonálních pásech ve formě zvlněných meandrů (tzv. vzory s meandry, 1745−1775).117 

Vzorované tkaniny závěru 18. století mají spíše drobnější vzor komponovaný ve 
svislých pásech vedle sebe. V dekoru se často objevuje zájem o orientalismus ve formě 
drobných chinoiserií (postavy Číňanů, pavilóny aj.). Od 70. let 18. století jsou módní také 
různé netradiční vazebné techniky se zjevným optickým charakterem (např. tisk na osnovu 
s následným přetkáním – tzv. imprimé sur chaîne118 nebo pásů osnovy s nepravidelnými 
barevnými úseky tzv. chiné à la branche apod.).119 U některých pruhovaných dekorů 
vzorovala i osnova – zvláště v podkladu je každý pás třeba vytkáván jinou vazbou (tzv. 
pékin).120 Tkaniny s podobnými vzory našly své místo také na polstrování klasicistního 
nábytku, z tohoto hlediska jsou vzory v různých variantách vlastně přetkávány stále.121  

 
 
3.2.3. Tkaniny 19. a 20. století 
 Průmyslová revoluce zcela proměnila výrobu tkanin. Postupně byl zaváděn 
technologicky zdokonalený žakárový stav, který umožnil zrychlit a zlevnit výrobu 
vzorovaných látek. V průběhu století byla zdokonalována barviva, včetně vynálezu řady 
odstínů syntetických barviv apod. Vynálezy různých zpracovatelských strojů v textilní výrobě 
napomohly rozšíření bavlněných látek, které začaly postupně vítězit nejenom nad hedvábím, 
ale hlavně nad užitkovým lnem a konopím. V závěru století byla objevena syntetická vlákna, 
především syntetické hedvábí.122 
 V 1. třetině 19. století začali textilní průmyslníci produkovat polohedvábné tkaniny 
s bavlněným útkem, ve snaze výrazně zlevnit produkci jinak efektních látek. Specifický dekor 
vycházející z církevních tradic, především zapojení hroznů, klasů a jiných církevních motivů 
je předurčoval ke zhotovování liturgických oděvů označovaných jako tkaniny s paramentními 
vzory.123 Více méně poprvé v historii se tak objevuje kompaktní skupina tkanin určená 
výhradně k církevnímu užití. Nesourodost materiálů, nízká kvalita kovových dracounů i 
vlastního tkaní vyvolala potřebu po zvýšení jejich kvality. Technologické inovace i nové 
církevní vzory inspirované tehdy znovu objevovaným středověkem daly impulz k obnově 
bohoslužebného odívání v rámci reformy veškerého církevního umění prováděné především 
tzv. liturgickým hnutím.  
 

                                                 

117 BUSS, Chiara, Le dessin à menadres dans les soieries broches 1745‒1775, Genève 1991; MARKOWSKY, 
Barbara. Europäische Seidengewebe, s. 327‒346, kat. č. 571‒627. 
118 HARDOUIN-FUGIER, Elisabeth – BERTHOD, Bernard – CHAVENT-FUSARO, Martine. Les Etoffes. Dictionnaire 
historique, Paris 1994, s. 221. 
119 Tamtéž, s. 139–140. 
120 MARKOWSKY, Barbara. Europäische Seidengewebe, s. 347‒354, kat. č. 628‒647. 
121 Tamtéž, s. 359‒362, kat. č. 658‒669. 
122 BERNAREGGI, Adriano. Arte liturgica. Stoffe liturgiche, Arte cristiana IX, 1921, s. 37–87.  
123 HEIDEN, Max. Moderne Kirchenstoffe und Stickereien, Kunstgewerbeblatt, N. F. III (1892), s. 79–84, 112–
120 NEUBERT, Ingeborg. Die Krefelder Paramentenstoffproduktion (1852–1914). Paramente aus dem Rheinland 
im 19. Jahrhundert, Krefeld 1990.  
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[RM_26_LB]  
Ústřižky parametních tkanin (tzv. reiche Kirchenstoffe) vídeňské provenience z let 1830–1850. 
Soukromá sbírka. Foto: L. Bárta, 2020. 
 

 
[RM_27]  
Paramentní tkanina se symboly evangelistů z tzv. série „Saeculis“ podle návrhu arch. O. 
Schmidta. Vídeň, firma A. Flemmich´s Söhne, kolem 1920. Soukromá sbírka. Foto: R. 
Martinek, 2020. 
 

3.3. Výšivka 
Výšivka patří k nejstarším způsobům dekorování tkaniny. Své nezastupitelné místo 

proto neměla jen v aristokratické kultuře, ale i v prostředí církevním a také na liturgickém 
oděvu.124 Výšivky zhotovované rozmanitými technikami a z různých materiálů mohly být 
programově určeny od počátku pro ozdobu jednotlivých parament, buď v celé ploše, nebo 
v jednotlivých detailech, nebo je mohly dekorovat druhotně, protože byly užity z rozpáraných 
a rozstříhaných světských šatů a následně komponovány do nového celku. Vyšívání v sobě 
zahrnovalo vždy velmi širokou škálu možných technik – od velmi náročných vyžadujících 
velkou praxi a zkušenost tvůrců – profesionálních vyšívačů, zvaných někdy krumpléři (či 
krumplíři), jež sami mohli být v rámci cechu i různě specializování (např. vyšívači říčními 
perlami, tzv. perlhefteři). Jiné techniky však mohla zvládnout i méně školená ruka. 
 Středověká výšivka se postupně vymanila z pouhého prvotního dekorování menších 
partií rostlinným či geometrickým dekorem nebo oblíbeného pošívání perlami, kamínky či 

                                                 

124 K základním shrnujícím a přehledovým pracím posledních let patří např. GRÖNWOLDT, Ruth. Stickereien 
von der Vorzeit bis zur Gegenwart: aus dem Besitz des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart und der 
Schlösser Ludwigsburg, Solitude und Monrepos, München: Hirmer, 1993; BERGEMANN, Uta-Christiane. 
Europäische Stickereien 1650–1850 (Katalogue des Deutschen Textilmuseums Krefeld Bd. 2), Krefeld 2006. 
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kovovými terčíky a stala se skutečnou „malbou jehlou“, jež je v latině synonymem i pro 
vyšívání (lat. acupictura). Stále dokonalejší a drobnopisnější výšivky se snažily převést na 
tkaninu komplikované kompozice plné lidských postav, věhlasná byla v tomto směru např. 
anglická výšivka (tzv. opus anglicanum). Výšivka vzniklá ve středověkých Čechách měla 
také ve své době ve světě velmi dobré jméno. Prvním velkým oceněním byl pochvalný list, 
kterým papež Evžen III. ocenil kolekci vyšívaných rouch, kterou obdržel darem od 
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (asi 1083–1150). Šlo tehdy o práce pražských 
benediktinek od sv. Jiří na Hradčanech – nejstaršího českého ženského kláštera.125  

Profesionální cechovní dílny působily především v Praze nebo na velkých 
aristokratických dvorech, řeholní krom centra království i na jiných místech. Nejvyššího 
vzestupu dosáhla česká výšivka nejspíše v lucemburské době. Nejlepších výsledků dosahovali 
krumplíři, pokud spolupracovali přímo s malíři, což dosvědčují dochované sakrální výšivky 
této doby na kasulích z Broumova a Rokycan. Drobnopisná výšivka, jež zručností svých 
tvůrců dokázala dobře zprostředkovat nejenom kompozici, tělesnost postav a jemné přechody 
odstínů na oděvech, ale i výraz tváří, byla často násobena dalším použitým materiálem např. 
velmi kvalitními, silně zlacenými dracouny, množstvím drobných říčních perliček a 
v neposlední řadě drahokamy.  
 Nastupující renesanční umění věnovalo výšivce též náležitou pozornost. Její účinnost 
byla umocněna uměleckými intervencemi významných osobností soudobé malby. Svrchní 
obřadní roucha duchovních byla stále častěji pojímána jako jeden kompoziční celek. 
Nejnáročnější investice daly vzniknout velkým soupravám zdobeným výšivkou navrhovanou 
předními malíři, zhotovenou zručnými tvůrci z těch nejdražších materiálů.126  
 Většina renesančních výšivek postupně opouštěla nákladné figurální kompozice ve 
prospěch ornamentální dekorace, ovšem neméně dokonale zhotovenou. Ve velké míře se 
začíná objevovat kombinace výšivky s technikou textilních aplikací, tj. použitím 
různobarevných tkanin vystřihovaných do různých tvarů a jejich následné připevnění na 
podkladovou tkaninu. Vzor mohl být následně doplněn výšivkou či přišíváním různých 
kovových terčíků, pajetek, korálků, perel apod. Technika aplikace znovu vzkříšená v Itálii 
v 16. století dokázala výrazně zlevnit náklady na zdobení světských i církevních textilií a 
zároveň i zvýšit jejich účinnost na větší dálku. Ve střední Evropě byla oblíbená hlavně v 2. 
polovině 17. století a ani později nikdy zcela nevymizela. 
 

                                                 

125 BENDA, Klement. Románská umělecká řemesla, In: Rudolf CHADRABA (ed.), Dějiny českého výtvarného 
umění I/2, Praha 1984, s. 141. 
126 Z bohaté plejády jmen zmiňme alespoň Sandra Boticelliho (1444–1510), jenž spolupracoval s vyšívači 
přímo, stejně jako Andrea del Sarto (1486–1530) a Raffaela (1483–1520), krom toho se jejich díly i mnoha 
dalších inspirovali sami vyšívači, kteří jejich známá díla následně převedli do výšivky. 
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[RM_28]  
Velum na kalich (detail) zhotovené s využitím fragmentů barokních vzorovaných a tkaných 
textilií, Čechy, kolem 1830 (montáž). Církevní sbírka. Depozitář Biskupství 
královéhradeckého, starší původ nezjištěn. Foto: R. Martinek, 2020. 
 
 
 Stále kvalitnější kovové dracouny, především zlaté a další příbuzné materiály 
(builony, pajetky) získávané zpočátku hlavně z Blízkého východu umožnily vyšívačům, aby 
jejich masivním užitím začali téměř soupeřit se stříbrníky a kovotepci. Inspirováni tureckými 
předlohami pošívali dracouny a builony reliéfně ztvárněný podklad z vrstvených lněných nití 
a příležitostným vtahováním pomocné nitě hluboko do podkladu vytvářeli skutečný zlatý 
reliéf. Vyšívači dokázali vytvořit z dracounů různých šířek i precizní, téměř kaligraficky 
ztvárněné lineární ornamenty, doplňované v ploše mnoha dalšími technikami. Dodnes 
můžeme v barokní výšivce žasnout nad užitými technikami a jejich rozmanitými 
kombinacemi. 
 V 17. a 18. století zhotovovali většinu výšivek také skuteční profesionálové 
organizovaní cechovním způsobem. Požadavky na jejich práci i rychlost provedení byly 
značné, protože výšivky patřily nezbytně k nutné aristokratické reprezentaci. Pro církevní 
účely proto pracovaly nejčastěji neméně profesionálně organizované klášterní dílny, jež si 
ovšem často najímaly k práci další laické vyšívačky z okolí. Archivní zkoumání nezbytné 
k poznání organizace takových dílen teprve v posledních desetiletích začíná přinášet své 
plody.127  
 Výšivka následujících let již ztratila svou barokní výpravnost ve prospěch mnohem 
jednodušších hedvábných květinových kompozic, které se znovu vrátily do církevního užití 
zvláště během 20. a 30. let 19. století. V prostředí francouzského dvora se od 60. let 18. století 
začíná objevovat použití zvláštních skleněných prvků – tzv. navet, tj. broušených sklíček 
podložených lesklou fólií a upevněných ve zvláštním kovovém jádru. Použití barevně 
tónovaných stříbrných fólií se užívá ke zvýšení lesku dvorských šatů, zvláště pánských. Po 
skončení napoleonských válek se ve větší míře objevují podobné techniky i na paramentech, 
protože je dokázaly efektně ozdobit a zároveň minimalizovat práci a náklady. Efektní sklo 
                                                 

127 Pro české prostředí máme tak doloženu např. velmi dobře organizovanou dílnu v ženském premonstrátském 
klášteře v Chotěšově. Část archívních podkladů publikovaná českou badatelkou Milenou Zeminovou objasnilo, 
odkud klášter získával drahé vzorované látky, ale hlavně galanterní zboží jako hedvábné i kovové nitě, různé 
šňůrky, pajetky, builony a velké množství nezbytných pozamentérských doplňků. Právě v takových dílnách 
mohly vzniknout velké pontifikální soupravy nezbytné pro zvýšení lesku obřadů konaných předními církevními 
institucemi země. V Chotěšově vznikly soupravy pro vlastní klášter a zlatá souprava pro opata v Teplé. 
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bylo sice v této podobě záhy zakázáno, nepodařilo se ho však vytěsnit úplně. Výšivka tak 
svou křiklavostí stačila doběhnout obdobně „efektní“ soudobé tkaniny užívané ke stejným 
církevním účelům, sice se na čas snížily náklady na jejich pořízení, zvýšila se však postupně 
jejich oprávněná kritika, jež připravila půdu pro obnovu řemesla, jak ji světu představilo hnutí 
Arts and Crafts. 
 
3.3.1. Polychromní výšivka 
 Patrně nejjednodušším typem výšivky je výšivka křížková (gros point), nebo různými 
odvozenými stehy, především polokřížkovým (petit point). Podkladem pro ni bylo nejčastěji 
poměrně hrubé plátno, později kanava, umožňující přesné odpočítávání vazných bodů 
k docílení symetrických stehů. Poměrně hrubý, ale výrazný charakter ji předurčoval spíše 
k použití na kostelním prádle, proto se s ní v 17. a 18. století na paramentech setkáváme 
poměrně zřídka, nejčastěji ve Francii, Německu a Anglii. Často se jí zhotovovaly potahy na 
sedací nábytek, kde působily stejným dojmem jako gobelíny. Velké obliby se křížková 
výšivka naopak těšila v 19. století, kdy se pod rukama žen z měšťanských a šlechtických 
kruhů měnila ve skutečná umělecká díla.128 Patřila mezi klasické dovednosti žen 
v domácnosti, pro které vycházely tiskem hojné předlohy různých květinových kompozic, 
které se daly dobře uplatnit na polštářích, stejně jako na kněžských kasulích. Tato poměrně 
snadná vyšívací technika moc neumožňuje práci s jemnějšími detaily nebo s přechody barev, 
proto se jen ojediněle setkáváme se složitějšími kompozicemi a figurálními scénami. 
 Velmi častou a oblíbenou technikou byla vždy malba jehlou čili výšivka hedvábnou 
přízí atlasovým stehem. K jejímu užití napomáhaly málo kroucené nitě, které v ploše 
napomáhaly splynout v jednolitý povrch. V barevných kompozicích umožňuje atlasový steh 
docílit i jemnějších přechodů mezi odstíny a jejich vzájemné prostupování, které při zručnosti 
vyšívačky skutečně umožňovaly docílit ve výsledku skutečných malířských kvalit. Kvalitu 
výšivky určovala jemnost nití a délka stehů. Od nich se pak samozřejmě odvíjela i sama 
technologická náročnost prováděného díla. 129  
 S barevnou polychromní výšivkou atlasovým stehem se v dějinách setkáváme 
v podstatě v každém stylovém období. Zajímavou a osobitou skupinou jsou např. květinové a 
figurální výšivky na lněném plátně zhotovované obvykle v dlouhých stezích, jež někdy byly 
ještě přichytávány k podkladu dalším hedvábným vláknem a pomocnou nití, takovému typu 
zjednodušené malby jehlou se říkalo „orientální technika“ (tzv. point d´orient). Patrně 
vrcholem výšivek tohoto typu je jejich produkce v 1. polovině 18. století. Často šlo o složité 
květinové kompozice vycházející z nizozemské malby, které vyžadovaly sice značnou 
zručnost, docilovalo se však jimi výrazného barevného účinku. Výšivka se tu snažila 
konkurovat rozšířeným hedvábným tkaninám s výrazně barevnými naturalistickými vzory.130  
 Ve výšivce barevným hedvábím rychle zdomácněly i další techniky, především 
specifická technika výšivky pomocí jednoduchých smyček a uzlíků kladených od kraje ke 
kraji (uzlíčková výšivka). Nepoužívala se však jen k výplnění různých ornamentálních detailů, 
ale ojediněle i v mnohem náročnějších kompozicích, florálních i figurálních, přestože limitem 
techniky byla praktická nemožnost ztvárnění jemnějších detailů.131  

                                                 

128 MARTINEK, Radek. Zámecké kaple, s. 313–316. 
129 MARTINEK, Radek. Historie, pořádání a uchovávání liturgických oděvů – parament, In: MARTINEK, Radek 
OPPELTOVÁ, Jana et al., Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů. Archiválie, knihy, notový materiál 
a liturgické textilie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc 2008, s. 318. 
130 MARTINEK, Radek, Historie, pořádání a uchovávání liturgických oděvů – parament, s. 316; HÖRMANN-
WEINGARTEN, Magdalena. Seidenbestickte Leinenparamente des frühen 17. Jahrhunderts, In: Der Schlern 74, 
7/2007, s. 407–411. 
131 PILNÁ, Veronika. Oděv v západních Čechách 15. až 17. století, Plzeň 2018, s. 199; MARTINEK, Radek. 
Historie, pořádání a uchovávání liturgických oděvů – parament, s. 319. 
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[RM_29_LB]  
Fragment antependia s figurální výšivkou Snímání kříže, výšivka polokřížkovým (petit point) 
a gobelínovým stehem, patrně Čechy, kolem 1730. Soukromá sbírka, starší původ nezjištěn. 
Foto: L. Bárta, 2020. 
 

 
[RM_30]  
Pestrá květinová výšivka barevným hedvábím (malba jehlou), detail kasule, Čechy, patrně 
Doksany, kolem 1740. Z odkazu posledního opata na Karlově Jana Nepomuka Paukerta. 
Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého, pochází z Ústí nad Orlicí. Foto: R. 
Martinek, 2014. 
 
 
3.3.2. Dracounová výšivka 
 Jakousi pomyslnou protiváhou výšivky barevným hedvábím byla vždy výšivka 
kovovými dracouny různých typů, jež bylo nutno k podkladu přichytávat pomocnou nití, 
technice samé se proto říká kladený (příložný) steh. Kvalitu dracounů ovlivňoval především 
sám materiál. Kvalitní dracoun byl totiž obvykle ze silně zlacené stříbrné lamely obtáčené 
kolem pomocné hedvábné nitě (tzv. duše). Existovaly však i levnější varianty, především 
volnější rytmus obtáčení kolem pomocné duše (riant) nebo použití levnějších alternativ 
kovové lamely, nejčastěji slabě zlacené mosazné či niklové. Takový hladký a lesklý dracoun 
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se nazýval filé, další variantou bylo frizé, kde pomocnou duší byl tenký dvojitý provázek a 
lamela obtáčená kolem něho tak vytvářela jakési vroubkování, při užití v ploše se docílilo 
matného povrchu. 
 Dracounové výšivky vzniklé v 17. století byly dlouho poplatné italským renesančním 
vlivům. Roucha zhotovovaná obvykle z jednobarevných hladkých hedvábných látek byly 
pošívány dracouny různých šířek v precizně komponovaných detailech. Zpočátku husté 
kompozice typické pro dobu kolem roku 1600 střídá důraz na volnější rytmus a kresebnost 
ornamentu inspirovaná zjevně grafickými předlohami. Kompozice využívající celou plochu 
bohoslužebného roucha připomínají kované mřížoví s dílčími kontrastními detaily. Typické je 
i klasické členění prostřednictvím šitých bort, ale i vyplňování vnitřních ornamentálních ploch 
různými kruhovými terčíky a pajetkami. V 2. polovině 17. století je patrný větší příklon 
k realističtějším přírodním tvarům, např. florální dekor je obohacen o tulipány, granátová 
jablíčka, lilie, karafiáty, kosatce a růže – tedy klasický sortiment, který v následujících 
stoletích zdomácněl v lidovém prostředí.132  
 Přibližně od 80. let 17. století ovlivňovaly domácí výšivku soudobé práce z Blízkého 
východu, především osmanského původu, odkud se vždy dovážely kvalitní zlaté a stříbrné 
dracouny. Po porážce tureckých vojsk u Vídně v roce 1683 byly ukořistěny různé textilie 
zdobené vysokou reliéfní výšivkou z kovových dracounů, jež v konečném efektu připomínaly 
tepané zlacené a stříbřené reliéfy. Poněkud těžkopádná technika využívající masivního 
podkladu z vrstvených lněných nití byla pokrývána v neobyčejné hustotě dracouny, které byly 
v konturách vzoru hluboce vtahovány pomocnými nitěmi do podkladu, což prohloubilo 
reliéfní vyznění dekorované plochy. Zájem o masivní ornamentální dracounovou výšivku se 
během desetiletí proměnil – do popředí se dostávají její propracovanější varianty, sice 
v mírnějším reliéfu, zato však s výraznějšími detaily využívajícími kontrastů nejenom 
v různých úrovních reliéfu, ale i ve střídání matných a lesklých ploch. Takové výšivky 
vyzněly nejlépe na ušlechtilém, ale matném povrchu výrazných sametů. Velmi módní byly 
především v letech 1720–1750, tedy ve stejné době, kdy částečně dozníval zájem o jejich 
tkané obdoby, totiž látky z tzv. krajkovými vzory. Masivní dracounové výšivky zdobily 
stejnou měrou oděvy světské, stejně jako církevní.133 
 

 
[RM_31]  
Plochá dracounová výšivka, detail kasule, kolem 1660. Církevní sbírka. Depozitář Biskupství 
královéhradeckého, pochází z Holic. Foto: L. Bárta, 2020. 
 

                                                 

132 MARTINEK, Radek. Historie, pořádání a uchovávání liturgických oděvů – parament, s. 314–315. 
133 Tamtéž, s. 317. 
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[RM_32]  
Výšivka zlatými dracouny a boulion doplněná pajetkami a skleněnými navetami, fragment 
mitry (detail), Čechy, kolem 1770. Církevní sbírka. Depozitář biskupství královéhradeckého, 
starší původ nezjištěn. Foto: R. Martinek, 2020. 
 
3.4. Ostatní techniky 

Technika našívaných látkových aplikací byla velmi oblíbená v renesanční Itálii. Na 
paramentech se s ní však setkáváme i v průběhu 17. a 18. století. Na podklad, obvykle z méně 
ušlechtilé tkaniny, avšak ve výrazné barevnosti, se našívaly pečlivě vystříhané tvary vzoru 
z různobarevných látek, které se k podkladu připevnily plným nebo smykovacím stehem, 
který mohl být po obvodu dekoru ještě zakrýván silnější hedvábnou šňůrkou nebo různými 
dracouny v pravidelných intervalech připevňovanými k podkladu další pomocnou nití. 
Technika aplikace výrazně zjednodušovala práci, barevné aplikované tkaniny však bylo 
uměním harmonicky sladit do jednoho celku. To vyžadovalo značnou zkušenost tvůrce. 
Vzhledem k tomu, že umožňovala praktické využití různých zbytků látek, setkáváme se 
s touto technikou během 17. století velmi často v lidovém prostředí. Aplikace nejlépe 
vynikala v oble ohraničených tvarech pečlivě nasazovaných na sebe. V českém prostředí bylo 
v 17. století obvyklé zakrývat okraje poměrně silnou šňůrkou.134 Podkladem tehdy nebylo 
vždy jen jednobarevné hedvábí, ale i prosté barvené plátno či dokonce vlněné sukno. Kromě 
vegetabilních kompozic bylo touto technikou možno ztvárnit i náročnější figury světců, jak 
ukazuje např. kasule s postavou svatého Václava z Bartošovic v Orlických horách uchovávaná 
dnes v Brně.  

S rozmanitými aplikacemi se setkáváme i v průběhu 18. století. Kromě obvyklých 
jednobarevných tkanin se tehdy užívalo i tvrdých brokátových tkanin protkávaných zlatem a 
stříbrem, které bylo nutno po stranách pečlivě obšít plnými stehy vedle sebe a zakrýt dalšími 
vyšívačskými technikami, protože se takové tkaniny snadno při okrajích třepily. Od poloviny 
18. století se i na církevním obřadním textilu začaly objevovat aplikace z tkanin s různými 
barevnými efekty, např. u žebrovaných látek s efektem zv. ombré (postupné ztmavování 
odstínu v osnovním směru), které v konečném efektu nahrazovalo náročné polychromní 
výplně atlasovým stehem. Dalo se tak docílit efektních výsledků, ovšem s mnohem menší 
pracností, než jaké by bylo nutné u jiných vyšívacích technik. S touto technikou se setkáváme 
často na paramentech z doby Marie Terezie. 

Mezi paramenty 17. a 18. století se mohou ojediněle objevit soubory zhotovované 
klasickou gobelínovou technikou, tedy ručně vytkávané na stavu podobně jako tapisérie. 

                                                 

134 Tamtéž, s. 316–317. 
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V domácím kontextu patří stále mezi prakticky neprozkoumanou skupinu, ale v sousedním 
Polsku jich je doložena celá řada.135 Přesto můžeme předpokládat, že byly příležitostně 
zhotovovány i u nás.136 Přesto však existovaly mnohem snadnější způsoby, jak tuto náročnou 
techniku v celkovém dojmu napodobit. Patřila mezi ně především klasická výšivka 
polokřížkovým stehem (tzv. petit point). 

Za specifické varianty aplikací bychom mohly považovat i pošívání povrchu tkaniny 
rozmanitými kovovými terčíky, pajetkami, builony, obšívanými guipurami apod. I v baroku 
se setkáváme se zdobením liturgického textilu říčními perličkami, rozmanitými provrtanými 
drahými kameny (především granáty), ale i šperky nebo jejich levnějšími variantami 
zhotovovanými technikou klášterních prací apod.  
 

 
[RM_33]  
Baldachýn (detail) zhotovený technikou aplikace, Čechy, kolem 1660. Církevní sbírka. 
Depozitář Biskupství královéhradeckého, starší původ nezjištěn. Foto: R. Martinek, 2020. 
 

 
[RM_34]  
Pozlacené terčíky a pajetky, část nabídky z katalogu firmy Adalbert Resch´s Sohn. Erste 
Österreichische Gold- und Silberdraht-Gespinste und Posamentierwaren-Fabrik ve Vídni, 
kolem 1890. Soukromá sbírka. Foto: R. Martinek, 2019. 
 

                                                 

135 MAŃKOWSKI, Tadeusz. Polskie tkaniny i hafty XVI. – XVIII. Wieku, Wrocław 1954, s. 46–49. 
136 ZEMINOVÁ, Milena. Barokní textilie, kat. č. 18 (velum z Lorety a soubor od sv. Mikuláše na Malé Straně 
v Praze). 
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[RM_35]  
Výšivka skleněnými korálky, štola (detail), Čechy, kolem 1820. Církevní sbírka. Depozitář 
Biskupství královéhradeckého, starší původ nezjištěn. Foto: R. Martinek, 2020. 
 

 
[RM_36]  
Kolorovaná kresba na sametu, detail vela na kalich s malbou květin, Čechy, kolem 1830. 
Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého, starší původ nezjištěn. Foto: R. 
Martinek, 2020. 
 
3.4.1. Bílá krajka a kostelní prádlo 
 Výroba šitých a paličkovaných krajek z lněných nití zdomácněla během 15. a 16. 
století nejprve v Itálii. Sama tradice jejich výroby však má mnohem starší původ. 
Jednoduchou vstupní surovinu – lněné nitě však nebývale zhodnotila precizní ruční práce. To 
z ní už od počátku učinilo luxusní zboží. Krajka se zabydlela v šatnících nejvyšší aristokracie, 
později i bohatých měšťanů. Tzv. bílá krajka (z lněných nití) byla používána k ozdobě 
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pánských košil i dámských blůz, nejvíce však vynikla na zdobných detailech, především 
límcích a manžetách.137  
 Ani církevní prostředí se bílým krajkám nevyhýbalo. Zdomácněly u tzv. kostelního 
prádla, především u reprezentativních svrchních oltářních pláten, kde po stranách rychle 
vytlačily obvyklou tradiční ozdobu, tj. ornamentální střapcové vyvazování (vlastně drhání zv. 
macramé). Jednoduchá obvodová krajka byla přijatelným řešením zpracování plátěných 
okrajů u korporálu a později u purifikatoria. Zvláště korporál bylo už od středověku zvykem 
škrobit, což ještě znásobilo krásu krajky na jeho stranách. Velmi efektní byla v 16. a 17. 
století především prostá reticella – šitá krajka původem z Benátek. Příliš široké paličkované 
krajky z následujících století však byly krajce spíše na škodu, nesnadno se udržovaly, čímž 
snižovaly primárně užitkový účel korporálu. Široké bílé krajky však dobře vynikaly na 
zmiňovaných oltářních plátnech, zdobily totiž okraje na jeho třech stranách, které pokud byly 
dobře naškrobeny, velmi efektně zdobily oltářní menzu nebo její antependium. Zde se mohly 
uplatnit i velmi nákladné krajky. Z archivních dokladů i muzejních sbírek je zřejmé, že oltářní 
plátna mohla zdobit velmi luxusní benátská reliéfní šitá krajka (punto grosso di Venezia, též 
Gros Point de Venice), stejně jako o něco mladší plochá benátská krajka (Point de Neige, 
Point plat de Venice) a mnoho dalších skutečně náročných typů šitých i paličkovaných 
krajek.138 Jejich opakované přešívání ze starých oltářních pláten na nová jich uchovalo 
poměrně hodně (a ve značné velikosti podmíněné velikostí plátna) až do dnešních dnů. Velmi 
kvalitní bílé krajky byly užity hlavně na oltářních plátnech v soukromých palácových a 
zámeckých kaplích nebo u nadačních oltářů v majetku význačných šlechtických rodů. Krajky 
měly nezřídka votivní (záslibný) charakter podchycený v písemné podobě v inventářích. 

Krajka patřila neodmyslitelně k aristokratickému životnímu stylu – církevní knížata, 
včetně papeže a jeho dvora, ji znali velmi dobře. Nejkrásnější krajky se nejvíc uplatnily na 
plátěné lněné rochetě, kde se jím zdobil spodní okraj a manžety. Taková rocheta totiž byla 
součástí oficiální reprezentativního oděvu vyšších duchovních, jak dokládá i množství 
dochovaných portrétu z této doby, tj. z 16. století. V prostředí liturgie se bílá lněná krajka 
obdobným způsobem uplatnila především na albách.139 Šířka a kvalita (jemnost provedení) 
obvykle určovala patřičné postavení nositele v rámci církevní hierarchie. Z téhož důvodu se tu 
uplatňovala krajka rozmanitého původu, ať už francouzská (alençonská, argentinská), 
flanderská (bruselská, valencienská) či domácí apod.140 

Krajka neztratila své významné postavení na kostelním prádle ani v 19. století.141 Stále 
byla běžná praxe přešívání starších krajek na nové oděvy (např. alby a rochety), stejně jako na 
oltářní plátna. Část krajek však už byla soudobá, tedy poplatná obvyklým technikám a módě. 
Obecně můžeme konstatovat, že už byly obvykle mnohem hrubší, tj. paličkované z hrubší 

                                                 

137 Z nejnovější literatury k použití krajek v církevním prostředí viz např. SCHOENHOLZER NICHOLS, Thessy – 
RIZZINI, Marialuisa – TOMASINI, Silvio. Merletti a Gandino. La collezione in oro, argento e lino del Museo della 
Basilica, (Quaderni del Museo III), Gandino, 2012; CARMIGNANI, Marina –RIZZINI, Marialuisa –RUFFINO, Maria 
Paola (edd.). Merletti dalle collezioni di Palazzo Madama, Milan 2014; ORSI LANDINI, Roberta (ed.). 
Historische Spitzen: die Leopold-Iklé-Sammlung im Textilmuseum St. Gallen, Textilmuseum St. Gallen und der 
Iklé-Frischknecht-Stiftung, Stuttgart 2018.  
138 Naposledy nejpodrobněji např.: Gros Point de Venise, the most important lace of the 17th century 
(International Symposium, Textile Museum St. Gallen Friday, 20th May and Saturday 21th May 2011), Ursula 
Karbacher (ed.). St Gallen 2012. 
139 SCHOENHOLZER NICHOLS, Thessy – SILVESTRI, Iolanda. La Collezione Gandini, merletti, ricami e galloni 
dal XV al XIX secolo, Museo Civico d'Arte, Modena 2002; SCHOENHOLZER NICHOLS – RIZZINI – TOMASINI. 
Merletti a Gandino.  
140 CARMIGNANI, Marina – RIZZINI, Marialuisa – RUFFINO, Maria Paola (edd.). Merletti dalle collezioni di 
Palazzo Madama, Milan 2014, s. 89–92. 
141 MOHR, Josef (ed.). Praktische Anleitung zur Herstellung kirchlicher Paramente: Die kirchlichen 
Leinenparamente, Trier 1927.  
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pevně stáčené lněné nebo bavlněné příze. Většina už byla domácí produkce, krajky mohly 
pocházet ze všech významných center země. Není vždy snadné rozeznat jejich regionální 
původ, protože metrové krajky určené pro církevní použití zachovávaly ve vzoru spíše 
konzervativní ladění, jen ojediněle s nějakým charakteristickým (např. folklórním) motivem. 
Po roce 1870 se v nabídkových katalozích profesionálních paramentních firem běžně 
setkáváme s širokými krajkami z poměrně silné lněné příze (obecně někdy zvané klášterní 
krajky), které se snažily jednodušší technikou napodobit starší osvědčené vzory žádaných 
bruselských či valencienských krajek. Častý byl motiv točené pásky doplněný hvězdičkami a 
lístky z pikotek. V 2. polovině 19. století se rozmohla strojová výroba krajek rozmanitých 
typů, zhotovovaných obvykle z bavlněné příze. Nevyrovnaná kvalita byla důvodem, proč se 
začaly objevovat i první kritické hlasy na jejich nadbytečné a neestetické užívání na kostelním 
prádle.142 Tovární produkce se v technologii i vzorech rovněž inspirovala starými 
osvědčenými typy z Francie či Belgie (Flander). Běžné a velice rozmanité byly různé nepravé 
krajky, kombinující někdy strojovou produkci s ruční výrobou, např. ručně či strojově 
vyšívaný tyl apod. Velké množství skutečně rozmanitých prací nabízela v 1. polovině 20. 
století i oblíbená činnost mnohých žen v domácnosti, totiž háčkování, které se rovněž snažilo 
ve výsledku napodobit krajku, ať už na oltářních plátnech, albách, rochetách nebo na 
bezpočtu různých pokrývek, ubrusů a deček. Ve 20. století se na krajkách užívaných 
v církevním prostředí objevuje ojedinělá snaha o autentickou autorskou krajku zohledňující 
např. národní charakter a jeho (začasté folklórní) motivy.143 

 

 
[RM_37]  
Široká paličkovaná krajka (Milán, konec 17. století) na tzv. linteolu – lněném šátku připevněnu 
ke spodní straně paly. Soukromá sbírka, starší původ nezjištěn. Foto: L. Bárta, 2020. 
 

 
[RM_38]  
Krajkové rochety – část sortimentu z nabídky vídeňské firmy Johann Heindl. K. und K. 
Hoflieferant. Kunstanstalt für Kirchengeräte, Paramente und Fahnen, tištěný katalog z roku 
1912. Soukromá sbírka. Foto: R. Martinek, 2019. 
 
3.4.2. Dracounové krajky a guipury 

Bílé krajky zhotovované z lněných nití, ať už šité či později paličkované, dosáhly už 
v průběhu 16. století značného mistrovství. Vzorová i technologická náročnost doprovázená 

                                                 

142 ROULIN, Eugène. Vestments and vesture, s. 13–15. 
143 FRÖHLICHER, Elsa. Die moderne Spitze und ihre Verwendung in der Paramentik, Zeitschrift für christliche 
Kunst 27 (1914), s. 46–52.  
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ovšem neobyčejnou jemností a precizností v následujících staletích jen narůstala. Ve stejné 
době se však začínají objevovat jejich varianty zhotovované z mnohem náročnějších 
materiálů, a sice ze zlatých a stříbrných dracounů, stejně jako z různých kroucených šňůrek a 
lamel, jež byly samy o sobě už luxusním zbožím, a následné náročné zpracování z nich 
udělalo skutečnou investici. Zlaté a stříbrné krajky různých šířek se tak na celá další staletí 
staly nedílnou ozdobou parament. V 17. a 18. století mohly být široké pásové krajky nebo 
samostatně zhotovovaná obdélná pole hlavním výzdobným prvkem většiny rouch, především 
středových pruhů kasulí, dělících pásů (klávů) na dalmatikách a štítech a bordurových pásech 
pluviálů. Ke zvýšení vizuálního dojmu se takové krajky obvykle podkládaly bílým nebo 
červeným hedvábím. Široké zlaté krajky mohly zdobit nejskvostnější alby biskupů a prelátů 
(tzv. alba aurifrisia), přestože to byl spíš jen projev rozmařilosti popírající všechny tradiční 
charakteristiky užití alby jako spodního kněžského oděvu. Ve střední Evropě se s takovým 
užitím setkáváme jen zřídka, mnohem běžnější však bylo v prostředí papežského dvora a na 
těch nejbohatších dvorech dalších církevních knížat.144 

Podobně jako u bílé krajky bylo hlavní doménou zlatých krajek lemování jednotlivých 
oděvních součástí, což u parament znamenalo především obvodovou ozdobu u vela na kalich 
a biskupského gremiále. Vzhledem k tomu, že byly vždy velmi ceněny, není neobvyklé, že na 
mnohem mladší tkanině se můžeme nalézt daleko vzácnější obvodové krajky starší, než je 
sama základní tkanina. Setkáváme se na nich tak s dracounovými krajkami různého původu a 
stáří. I v našich fondech se můžeme vzácně setkat s nejstaršími italskými šitými krajkami typu 
reticella a punto in aria, obvykle se vzorem za sebou řazených trojúhelníčků s pikotkami. U 
těchto starých typů krajek byla běžná kombinace dracounů se sytým hedvábím.  

U rouch ze 17. století zhotovených především z jednobarevných tkanin často členily 
různě široké pásy dracounových krajek tradičním způsobem plochu samotných kasulí, 
pluviálů i jiných dílčích součástí podobně jako tkané hedvábné či dracounové borty. Větší šíře 
dala vyniknout bohatým vzorům, jež motivicky kopírují mnohem preciznější soudobou bílou 
krajku. Velmi častý je dokonce určitý reliéfní charakter, dosažený užitím různých typů 
zlatých a stříbrných dracounů a lamel, ať už lesklých (filé) nebo matných (frisé). V 17. století 
byly např. velmi oblíbené paličkované dracounové krajky milánské (v našich starých 
inventářích označované jako mediolanské) využívající kontrastního střídání zlatých a 
stříbrných motivů zhotovených z poměrně silných dracounů na velmi řídké pomocné půdici. 
Kromě krajek italského původu (Miláno, Janov, Benátky) typických pro 17. století k nám 
byly následně dováženy především francouzské krajky (především oblast Le Puy a Aurillac). 
Zřejmě už od počátku 18. století se začínají produkovat ve větší míře i u nás, stejně jako 
v okolních zemích (Hamburg, Berlín, Lipsko).145 Důvodem byl sám materiál, tj. poměrně 
silné dracounové nitě a lamely, které vyžadovaly mnohem jednodušší techniku než klasické 
bílé nitěné krajky, které byly ceněny pro jemnost a dokonalost zpracování. U krajek 
dracounových pak výsledný efekt a cena samotného materiálu. V 19. století kvalita 
dracounových krajek upadá. Na paramentech (především velu na kalich) se už stereotypně 
používá jen jednoduchá pásová krajka z dracounu a lamel s motivem za sebou řazených 
vějířků. Kvalitní materiál již není podmínkou, je nahrazován levnějšími slabě zlacenými 
alternativami. Rovněž technika už postrádá předchozí jemnost. 

Zvláštní variantou reprezentativních dracounových krajek byly tzv. guipury. Šlo 
obvykle o paličkované krajky z rozmanitých druhů dracounů a lamel, někdy využívající šití a 
následné pošívání rozmanitými kovovými terčíky, pajetkami a bouillony. Poměrně masivní 
tvary byly jen volně spojovány k sobě, ovšem na rozdíl od běžných paličkovaných krajek bez 

                                                 

144 Široké zlaté krajky našité na albách, viz např. SCHOENHOLZER NICHOLS – RIZZINI – TOMASINI. Merletti a 
Gandino, s. 18, obr. 2 a s. 74–75, kat. č. 42–48. 
145 SCHOENHOLZER NICHOLS – RIZZINI – TOMASINI. Merletti a Gandino, s. 25. 
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použití podkladové půdice. Byly módní na přelomu 17. a 18. století, kdy původně plošný 
dekor začal dostávat v konturách stále více charakter reliéfu, čímž se do značné míry stal 
dracounovou obdobou nákladných reliéfních šitých krajek benátských (punto grosso di 
Venezia). Guipury nejvíce vynikly, pokud byly podloženy kontrastním jednobarevným 
materiálem, většinou bílým či červeným hedvábným rypsem nebo sametem. 
 

 
[RM_39]  
Paličkované krajky ze zlatých a stříbrných dracounů a lamel, část vzorníku nezjištěného 
obchodníka, počátek 20. století. Soukromá sbírka, starší původ nezjištěn. Foto: L. Bárta, 2020. 
 

 

[RM_40]  

Tzv. guipura – kombinace paličkované krajky a tzv. pozamentérských příprav, střední 
Evropa, počátek 18. století. Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého, starší 
původ nezjištěn. Foto: R. Martinek, 2019. 

 

 

3.4.3. Pozamenterie 
 Pozamenterie čili prýmkařství bylo v minulosti speciálním textilním (galanterním) 
odvětvím, jež zažívalo svůj zlatý věk v 16. – 19. století. Samo o sobě však mělo již 
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středověký původ. Kromě obligátního zhotovování prýmků různých šířek z hedvábí a 
dracounů tkaných na specializovaných malých stavech byla prýmkařova pracovní náplň až 
neskutečně široká. Vyráběli a dále zpracovávali prýmky, šňůry, střapce, třepení a různé druhy 
potahovaných knoflíků použitelných na nábytku, oděvech aristokracie i vyššího kléru a 
v neposlední řadě členů armády, tedy všech, kteří si mohli toto luxusní zboží dovolit. 
Paramenta používaná v baroku v katolické liturgii byla zdobena běžnými pozamentérskými 
výrobky – nevyžadovala po výrobcích nic natolik speciálního, co by bylo použitelné pouze 
v církevním prostředí. Různé druhy hedvábných bort, střapců a třepení (tzv. hedvábná 
pozamenterie) se na paramentech objevovaly především v 17. století, pak totiž na jejich úkor 
převládly výrobky z kvalitativně různých kovových dracounů. 

Kromě hedvábí používali výrobci prýmků všech možných druhů kovových dracounů, 
šňůr, bouilonů, pajetek a flitrů. Získávali je podobně jako tkalci a vyšívači od 
specializovaných obchodníků s galanterním zbožím. Dracounová pozamenterie patřila 
nepochybně mezi vrchol jejich umění. S neobyčejnou nápaditostí dokázali vytvořit a 
navzájem kombinovat množství nejrůznějších technik s tvary s drátěným či papírovým 
základem obtáčeným různými materiály, jež měly v kombinacích zdůrazňovat tu lesk, tu mat 
či naopak různorodou strukturu povrchů. Kromě prýmků různých šířek zhotovovali prýmkaři 
i tzv. dependentia, tj. závěsy, šňůry, střapce a mnoho dalších ozdob, které zdobily stejnou 
mírou reprezentační oděvy šlechticů jako bohoslužebná roucha duchovních. K mistrovským 
dílům prýmkařů patřily střapce, jež zdobily štíty pluviálů a společně s tzv. šňůrovými ověsky 
(s různým počtem střapců) se připevňovaly na zadní stranu dalmatiky. Jejich jádro bylo 
obvykle soustružené ze dřeva, pak byly potaženy silnou vrstvou nití, ke které se připevňovaly 
tkané třásně v několika vrstvách, hlavička střapce bývala obtáčena dracouny různých šířek a 
lesku, včetně lamel a následně různými pajetkami a bouilony. 

Skvělým příkladem uplatnění pozamenterie v nebývale široké škále dílčích „příprav“ 
(samostatně vyrobených ozdob přišívaných následně k podkladu) je např. luxusní zlatá 
souprava kolínského kurfiřta a arcibiskupa Klementa Augusta (1700–1761) uložená v tamním 
dómu. Byla určená ke korunovaci císaře Karla Albrechta Bavorského (1697–1745) jako 
římského císaře Karla VII. v roce 1742 a teprve restaurování v posledních letech poodkrylo 
mnohá tajemství barokních prýmkařů v technologii a materiálech, jež na soupravě použili.146 
 

 
[RM_41]  
Střapec dalmatiky, pražská pozamentérská dílna, počátek 18. století. Církevní sbírka. Depozitář 
Biskupství královéhradeckého, pochází z Nových Dvorů. Foto: L. Bárta, 2020. 
 

                                                 

146 VON BOESELAGER, Dela. Capella Clementina. Kurfürst Clemens August und die Krönung Kaiser Karls VII. 
(Studien zum Kölner Dom 8), Köln 2001, s. 176–180. 
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3.4.4. Borty a prýmky  
 Zpočátku jednoduché pásky tkané obvykle prostou plátnovou vazbou kombinující 
užitkový materiál (len) s ušlechtilým, především kovovým dracounem, zdobily církevní 
roucha už od středověku. Zpočátku měly spíše zakrývat nepravidelnost švů a vyztužovat 
okraje hojně užívaných rouch. Brzy jim však byla přiznána i ozdobná funkce, která se přímo 
nabízela, totiž naznačit např. vidlicový kříž na přední i zadní (pektorální a dorsální) straně 
roucha. 

Různě široké tkané pásky či stuhy (zvané obecně prýmky) se tkaly z kovových nití a 
hedvábné příze nejčastěji na malém stávku (tkaní na destičce), pomocí karetek či technikou 
paličkování.147 Takové prýmky zdobila jen jednoduchá klikatka či kombinovaný parketový 
vzor a při okrajích tzv. pikotky, podobně jako při paličkování. Různě široké borty z kovových 
dracounů a lamel či z hedvábné příze a šňůrek byly od konce 16. století nedílnou součástí 
prakticky všech parament – jednak zpevňovaly okraje všech jednotlivých součástí, hlavně 
však vnitřně prokreslovaly roucha z jednobarevných hedvábných tkanin, aby byl jimi na zadní 
straně vymezen požadovaný kříž.148 

Tkaní bort patřilo ke galanterní produkci i v 19. století a jejich produkce se postupně 
násobila se zaváděním technologických zlepšení. Ruku v ruce se strojovým tkaním se více 
rozevřela kvalitativní škála hotových výrobků – největší poptávka byla pochopitelně po 
levnějších napodobeninách kvalitnějšího zboží, především tzv. niklovém zlatu (něm. 
Nickelgold, dracounu z niklového, jen slabě zlaceného drátku) vetkávaného jako útek do žluté 
hedvábné (později i bavlněné) osnovy. V souvislosti se zavedením a následným rozšířením 
specifickým způsobem vzorovaných tkanin pro liturgické účely (tzv. látek s paramentními 
vzory) se od 2. třetiny 19. století setkáváme s podobnými motivy i na tkaných prýmcích a 
bortách. Objevují se především motivy za sebou řazených křížů a samozřejmě klasů a hroznů 
a také jejich vzájemné kombinace. Někdy jsou doplněny hedvábnými detaily apod. Společně 
s celohedvábnými bortami používanými ke stejným účelům se objevují především na 
paramentech spojených s jejich masovou manufakturní (tovární) produkci v jejich „zlatém 
věku“, tj. hlavně do roku 1914. 
 

 
[RM_42]  
Různé typy dracounových bort, část nabídky z katalogu firmy Adalbert Resch´s Sohn. Erste 
Österreichische Gold- und Silberdraht-Gespinste und Posamentierwaren-Fabrik ve Vídni, 
kolem 1890. Soukromá sbírka. Foto: R. Martinek, 2019. 
 

                                                 

147 PILNÁ, Veronika. Oděv v západních Čechách, s. 201. 
148 SCHOENHOLZER NICHOLS – SILVESTRI. La Collezione Gandini, s. 314–315. 
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[RM_43]  
Hedvábné a dracounové borty, část vzorníku nezjištěného obchodníka, počátek 20. století. 
Soukromá sbírka, starší původ nezjištěn. Foto: L. Bárta, 2020. 
 
3.4.5. Stuhy a tkanice 
 Nedílnou součástí všech svátečných hedvábných oděvů minulých staletí byly různé 
stuhy a stužky. Šněrovaly se jimi rukávy, svazovaly se jimi jednotlivé oděvní součásti, 
zdobily dámské účesy apod.149 Měly přirozeně své místo i na paramentech a v dalším 
církevním textilu, kde však měly hlavně užitkovou funkci. Hedvábné stuhy (něm. 
Seidenbänder, fr. rubans de soie) tkané obvykle jednoduchou plátnovou vazbou (taftové), 
později pevnější rypsovou (žebrovanou) strukturou (cannelé, Gros de Tours) byly nejčastěji 
používány na dalmatikách, kde se jimi ozdobně svazovaly zdola rozstřižené rukávy a boky, 
podobně i na manupilech. Na pluviálech mohly být použity např. ve formě vázaných stuh 
zdobících pluviálový štít apod. Podle milánských synod (Instructiones fabricae) měla být 
kasule jako nejdůležitější bohoslužebné roucho podšita jemným hedvábím, proto měly být 
k podšívce pektorální strany upevněny hedvábné stuhy stejné barevnosti, kterými se roucho 
pevně připevňovalo k tělu. Protože však byly křehké, tak plnily ryze utilitární funkci. Z toho 
důvodu byly postupně nahrazovány praktičtějšími lněnými nebo bavlněnými tkalouny, stejně 
jako podšívky, na které byl v průběhu 19. století nejčastěji používán bavlněný klot. 
 I zdánlivě drobný detail mohl být skutečným uměleckým dílem, jak nám ukazují 
ojediněle zachované příklady, a důkazem technologického mistrovství. Stuhy na dalmatikách 
a kasulích sice mohly být z jemně tkaného hedvábného taftu, velmi často však byly zdobeny 
dalšími poměrně jednoduchými technikami, ale s výraznými optickými a efekty, jako např. 
moiré, ombré či changeant. Ze světových sbírek jsou známa roucha s bohatě vzorovanými 
hedvábnými stuhami, s vykrajovanými okraji apod. Koneckonců jejich tkaní bylo v 17. – 19. 
století sice úzce specializovaným, přesto však kvetoucím odvětvím.150 
 Pomyslným protipólem hedvábných stuh byly lněné a později bavlněné tkanice a 
tkalouny. Prostý, ale pevný materiál je předurčoval především k ryze užitkové funkci. Pokud 
se starší paramenta zachovala s původní podšívkou z lněného voskovaného plátna, je 
pravděpodobné, že stejného stáří budou i tkalouny. Ve venkovském prostředí (čili mimo 
obvyklá městská centra) se takové široké tkanice zhotovovaly společně s užitkovým plátnem, 
mají pak s vysokou pravděpodobností lokální původ. Jednoduchost plátnové vazby 
v takových případech dodnes dává vyniknout neopakovatelnému charakteru ruční práce, 
s určitým podílem nedokonalosti, ať už v samotné vazbě nebo v ručně spřádaném materiálu. 
Výzdoba se omezovala pouze na proužky v kontrastní barevnosti ve směru osnovních nití. 
 
 

                                                 

149 PILNÁ, Veronika. Oděv v západních Čechách, s. 203. 
150 Např. PETER MÜLLER, Irmgard. Seidenband in Basel – Rubans de soie à Bâle – Silk ribbons in Basel 
(Schriften des Historischen Museums Basel 7), Basel 1983. 
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3.5. Textilní materiály a jejich symbolický význam 
Ve všech starobylých kulturách se samotnému materiálu ke tkaní textilií přičítal 

symbolický význam. Snadno dostupné a zpracovatelné suroviny, především vlna, byly 
nezbytné pro všednodenní užití, jež se násobilo ještě jejími dobrými termoregulačními 
schopnostmi a dobrou údržbou. Přestože se vlna dá poměrně snadno barvit, rozhoduje dodnes 
o výsledku tohoto procesu kvalita vstupní suroviny, ve starověku středověku tak ze srsti 
ovčích kříženců bylo možné získat jen tmavé látky, protože se vlna prakticky vůbec nedá 
bělit. I len byl v zemědělských kulturách poměrně snadno dosažitelnou surovinou. Tkaniny 
z něho zhotovené sice získávaly opakovaným praním na jemnosti, musely se však náročně 
bělit, protože lněné plátno snadno žloutne. Možná i to vedlo k jeho častému užití při 
kultovních aktivitách a později židovských i křesťanských bohoslužbách, protože opakovaná 
a nutná péče o žloutnoucí plátno, měla snadno srozumitelný morální přesah k lidské duši, jež 
se musí opakovaně zbavovat špatných náklonností. Hedvábí bylo po staletí mezi starými 
kulturami nejvýznamnějším projevem luxusu, protože ho bylo nutné dovážet z daleké Číny. 
Jeho vysoká pořizovací cena mohla ještě enormně vyrůst neméně nákladnými způsoby jeho 
obarvením mořským purpurem. Ušlechtilý lesk exkluzivního materiálu byl předurčen 
nejenom k aristokratické reprezentaci, ale i jako přirozená koruna náboženských obřadů, 
chápaných jako předobraz nebe.151 
 
3.5.1. Hedvábí 

Už od starověku patřilo mezi nejluxusnější textilní materiály hedvábí a jako takové 
bylo vyhrazeno pouze panovníkovi a aristokracii. V křesťanských souvislostech přirozeně 
nejlépe odpovídalo vznešenosti Boha a významu bohoslužby. V liturgii bylo vyhrazeno 
striktně ke zhotovování svrchních obřadních rouch, protože symbolicky odkazovalo svým 
leskem a ušlechtilostí ke vznešenosti Kristova kněžského úřadu.152 Společně s drahými kovy a 
drahokamy patřilo hedvábí mezi tzv. ornamenta ecclesiae – ozdoby chrámu, tj. materiály 
sloužící ke zdůraznění slavnostnosti či přímo nádhery v liturgii. Mezi paramenta, jež měla být 
zhotovována výhradně z hedvábí, patřila především kasule, jako svrchní obřadní roucho 
celebranta, dalmatika (potažmo tunicella), pluviál a štola s manipulem. To je skupina hlavních 
bohoslužebných oděvů, jimž přísluší označení paramenta v užším slova smyslu. 

Církevní předpisy vtělené do předmluv tištěných bohoslužebných knih (např. Missale 
romanum, 1. vyd. 1570) umožňovaly zhotovovat paramenta pouze „z látek zlatých, stříbrných 
a hedvábných“. Tkaniny protkávané drahými kovy měly prakticky vždy hedvábnou osnovu, 
pomocný útek i duši (jádro) kovových dracounů, patřily tak vlastně do stejné skupiny 
hedvábných látek. Protože se objevovaly různé snahy přísné církevní předpisy obcházet, jak 
chudými kostely v časech bídy, tak podnikavými obchodníky toužícími po rychlejším zisku, 
vydávala římská Kongregace posvátných obřadů (Congregatio pro sacris ritibus et 
caeremoniis) pravidelně opakovaná napomenutí, v nichž starobylou církevní praxi stále znovu 
a znovu připomínala. Např. v letech 1820–1850 byly např. v masivním měřítku produkovány 
efektní sytě barevné látky určené především pro církevní účely se zjednodušenými, ještě 
barokními vzory („reiche Kirchenstoffe“). Po několik desetiletí po Francouzské revoluci a 
vleklých napoleonských válkách totiž nemohla být bohoslužebná roucha kvůli politickému 
neklidu a válečným útrapám v kostelech přirozeně obměňována. Snaha vyjít zákazníkovi 
vstříc přijatelnou cenou znamenala trochu obejít tradiční předpisy a začít kombinovat 

                                                 

151 K symbolickému významu textilních materiálů a oděvů v židovsko-křesťanské tradici viz např. BENDER, 
Claudia. Die Sprache des Textilen: Untersuchungen zu Kleidung und Textilien im Alten Testament, Stuttgart 
2008; HAULOTTE, Edgar. Symbolique du vêtement selon le Bible, Paris 1966; PASTOUREAU, Michel (ed.). Le 
vêtement: Histoire, archéologie et symbolique vestimentaires au moyen âge, 1990.  
152 MARTINEK, Radek. Všechny barvy církve, s. 24–25; BRAUN, Josef. Die liturgischen Paramente, s. 5–15. 
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v tkanině povinně vyžadované hedvábí s mnohem levnější bavlnou. V roce 1835 Kongregace 
sice takové nakonec takové tkaniny povolila, ale s podmínkou, že musí hedvábná osnova 
zcela zakrývat masivní bavlněný útek. Nesourodost materiálů však nakonec zapříčinila, že se 
velmi snadno začala trhat už po několikerém použití, takže se komplikovaně opravovat.153 
Nakonec zapříčinily úpadek dříve vysoké úrovně bohoslužebných rouch, ale zároveň otevřely 
cestu k pozvolné nápravě, např. prostřednictvím liturgické obnovy a na rovině textilního 
řemesla hnutím Arts and Crafts. 

V 2. polovině 19. století se musela stejná Kongregace vyrovnávat se stále zvyšujícím 
se požadavkem na praktičnost a snadnější údržbu bohoslužebných rouch, jakou umožňovaly 
nové průmyslové materiály, především různé druhy bavlněných a vlněných látek. To bylo ale 
v přímém rozporu s dodržováním starobylých církevních tradic, což bylo v období pontifikátu 
papeže Pia IX. (1792–1878) a jeho programové negaci rychle se proměňujícího moderního 
světa, závažným deliktem.154 Takový důrazný zákaz byl publikován např. v roce 1877. Snahy 
ubránit se modernímu světu pokračovaly i za jeho nástupců (další zákazy alternativ k hedvábí 
byly publikovány např. v roce 1880, 1881, 1888 a 1892) a místo toho byla opět připomenuta 
závaznost nenahraditelného hedvábí (1882). 
 

 
[RM_44]  
Špulky hedvábí a vzorky parlamentních látek ze zaniklé firmy „J. Neškudla, Jablonné nad 
Orlicí“, kolem 1920. Soukromá sbírka. Foto: L. Bárta, 2020. 
 
3.5.2. Vlna 

Ovčí a kozí srst patřila k snadno dostupným textilním materiálům s výraznou 
praktickou funkcí, zhotovovaly se z ní tedy oděvy pro všední život. Z tohoto důvodu měla 
pomyslný zákaz už při židovské bohoslužbě. Židé úzkostlivě dbali na předěl mezi profánním 
a sakrálním světem, který viditelně symbolizovaly právě textilní materiály (srov. Ez 44,17). 
Levité se před službou v Chrámu museli převléknout, nadto Zákon zakazoval i samotné 
mísení vlny a lnu v jedné tkanině (srov. Dt 22,11). Toto pravidlo křesťané podvědomě 
přijali.155 Ze všudypřítomných vlněných látek se sice zhotovovaly všechny základní svrchní 
oděvy, k bohoslužbě však smělo užít pouze čistých bílých šatů, tj. ze snadno bíleného lněného 
plátna. To vlna neumožňovala, šaty z vlny bílých ovcí byly vyhrazeny pouze vyšším 
společenským vrstvám. V křesťanské bohoslužbě se vlny využívalo pouze u spodního šatu, 
např. mnišských hábitů a kněžských talárů.156 

                                                 

153 SEELIG, Lorenz (ed.). Kirchliche Schätze aus bayerischen Schlössern: liturgische Gewänder und Geräte des 
16. – 19. Jahrhunderts, katalog výstavy (Residenz München, 28. Juni – 30. September 1984), Berlin 1984, s. 
234.  
154 Začala být znovu připomínána starší pravidla nutná pro zhotovení parament, např. v komentářích 
k římskému misálu od Bartolommea Gavanta (1569–1638), viz překlad jeho předpisů do němčiny vydaný jako 
útlá praktická příručka: GAVANTI, Bartolommeo. Notizen über Stoff, Gestalt und Größe der heiligen Geräthe 
und Gewänder, München 1858. 
155 MARTINEK, Radek. Všechny barvy církve, s. 10. 
156 Tamtéž, s. 28–37, 51–55. 
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Přestože se z ní daly zhotovovat poměrně náročně tkané textilie, jejich užití na svrchní 
bohoslužebné oděvy směly užít – a to na základě příslušné výjimky – především příslušníci 
řeholních řádů, nejčastěji z okruhu františkánské rodiny. Běžnější bylo využití vlny ve 
výšivce. Snaha zlevnit hedvábné tkaniny v 19. století vedla ke kombinaci s vlnou, respektive 
vlněným útkem. Tzv. imperiálové látky neunikly bystrému oku dozorující Kongregace, která 
se je snažila zakazovat (1837). Nakonec byly sice povoleny (1881), vlna však v tkanině 
nesměla převažovat. Snadné napadení hmyzími škůdci však vlnu diskvalifikovalo už na 
samém počátku. Přesto se však mezi paramenty objevují vlněné látky, nejčastěji damašky. 
Vzhledem k běžné praxi přešívání starších odložených šatů na bohoslužebná roucha se 
setkáváme především v menších kostelech s černými smutečnými paramenty z vlněných 
damašků s květinovými vzory zřejmě domácího původu.157 
 

 
[RM_45]  
Výšivka barevným hedvábím na vlněném suknu napadená hmyzem, detail antependia 
z poloviny 18. století. Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého, starší původ 
nezjištěn. Foto: R. Martinek, 2013.  
 
3.5.3. Len a linteamina 

Třetím klasickým textilním materiálem byl odnepaměti len. Z židovské tradice 
převzali první křesťané bohatou symboliku lnu a lněných látek (potažmo z prostšího konopí), 
které Židé spojují především s bohoslužbou a chrámovým kultem. Lněné plátno se sice 
muselo náročně udržovat a opakovaně bělit na slunci, ale právě jeho neopakovatelně zářivou 
bělost spojovala už prorocká literatura s toužebně očekávanými zaslíbeními v budoucnosti a 
s příchodem Mesiáše. To bylo důvodem, proč první křesťanská komunita začala slavit Kristův 
odkaz lámání chleba v zářivě čistých bílých šatech vypraných „v krvi Beránka“. V křesťanské 
liturgii se len sice zpočátku používal k přímému slavení domácí liturgie, ale po zrušení 
pronásledování se stal spodním – přesto však základním – oděvem všech křesťanů. Do 
bělostného lněného plátna se oblékali nově pokřtění, což dalo později vzniknout základnímu 
spodnímu bohoslužebnému oděvu, tj. albě. Neméně důležité bylo pokrytí oltáře bílým 
plátnem, na které se položil chléb a kalich s vínem.158 

Z matného lněného plátna se zhotovují tzv. linteamina, v českém prostředí 
označovaná srozumitelnějším termínem kostelní či bílé kostelní prádlo.159 Posvěcený klérus 
začal pro svrchní bohoslužebný šat užívat již zmíněného hedvábí, spodní šat měl být nadále z 
lněného plátna. V průběhu následujících staletí vznikla z původní alby řada dalších kněžských 
oděvů (např. rochet a superpelice), stejně jako z oltářního plátna postupně vznikl korporál, 
pala a purifikatorium k praktičtějšímu užití při bohoslužbách. Důraz na původní bohatou 
symboliku lněného či obdobného konopného plátna však v církevním prostředí vytrval a 

                                                 

157 Dekret Posvátné kongregace obřadů z 23. 3. 1882 (zároveň zdůrazněna povinnost zhotovovat paramenta jen 
z přírodního hedvábí). 
158 BRAUN, Josef. Die liturgischen Paramente, s. 15–16. 
159 Shrnutí o významu lnu v křesťanské liturgii a s ním spojených symbolických výkladů viz autorova studie 
MARTINEK, Radek. Všechny barvy církve, s. 10.  
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prakticky až do uskutečňování liturgické reformy (1970) odolával prosazování nových 
materiálů (především bavlně, později syntetickým nebo směsným tkaninám, např. tesilenu), 
jež však zaručovaly mnohem praktičtější údržbu.  

Pro svrchní bohoslužebný oděv se lněných látek neužívalo, protože se poměrně 
mačkají a vzhledem k rychlému žloutnutí vyžadují náročnou péči. Hned v zárodku byla v 19. 
století zakázána snaha použít ve tkaninách hedvábí kombinovaného s lněným útkem (tzv. 
látky serolínové). 
 

 
[RM_46]  
Abakus (příruční stolek) prostřený lněnými plátny k bohoslužbě, mědiryt z knihy Jakoba 
Müllera Das Kirchen-Geschmuck, Mnichov 1591. Soukromá sbírka. Foto: R. Martinek, 2013.  
 
 
3.5.4. Bavlna 

Z bavlněných látek se už od 17. století příležitostně zhotovovala rocheta a střihově 
blízká superpelice, tedy tzv. chórové odění, používané duchovními pro všechny obřady mimo 
vlastní mešní bohoslužbu. Bavlna však tehdy byla ještě velmi vzácná, jemné tkaniny z ní 
zhotovené měly ještě výrazně exkluzivní charakter. V roce 1664 však Kongregace zakázala 
jejich užití na oltářní plátna, humerál, albu a samozřejmě korporál.  

Fenomén průmyslové revoluce a zavádění různých vynálezů zjednodušujících tradiční 
řemeslné postupy otevřel náruč pro nové materiály, které byly mnohdy praktičtější a zároveň 
levnější než ty tradiční, používané celá staletí. Zdokonalení tkalcovského stavu lyonským 
rodákem Joseph-Marie Jacquardem (1752–1834) nastartovalo textilní průmysl, otevřelo cestu 
většímu využití bavlny a podnítilo další inovátorská zlepšení. Právě k jemně tkanému, téměř 
průsvitnému bavlněnému mušelínu směřoval už v roce 1819 zákaz římské Kongregace 
posvátných obřadů. Nařizovala totiž, že se z něho nesmí zhotovovat žádné kostelní prádlo, jež 
přichází do přímého kontaktu s posvěceným vínem – tedy ani purifikatoria. Kostelní prádlo 
mělo být nadále vyráběno pouze z lněného plátna. Stejný zákaz (1837) postihl bavlněný 
perkál (bavlněný batist), protože se objevily snahy zhotovovat z něj svrchní bohoslužebná 
roucha. Kromě materiálu vadil Kongregaci jeho příliš světský charakter, tehdy bylo totiž 
módní šít z něj ložní povlečení. Z bavlněných a později i syntetických látek mohly být 
všechny druhy pokrývek, ubrusů a dalších látkových ozdob, pokud se přímo netýkaly 
bohoslužby.  
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[RM_47]  
Jemně tkaný bavlněný mušelín, detail rukávu prelátské rochety (fragment), počátek 19. století. 
Soukromá sbírka, starší původ nezjištěn. Foto: R. Martinek, 2019. 
 
3.5.5. Ostatní materiály 

Zajímavějším materiálem pro zhotovení efektních bohoslužebných oděvů se stala 
např. hovězí useň, jež se snadno zdobí klasickými knihvazačskými technikami, především 
mořením, puncováním, malbou a zlacením. Taková liturgická roucha obstála v chrámech 
s vyšší vlhkostí, především však skvěle držela požadovanou formu, zvláště u svrchního 
kněžského oděvu (tzv. kasule). V případě hedvábné látky se stability formy docilovalo 
vložením tuhé škrobené výztuhy pod podšívku.  

Kuriozitou už v době svého vzniku byla nepochybně roucha zhotovená ze slámy, 
protože ta – striktně vzato – patří spíše mezi neobvyklé materiály, kterými šlo liturgická 
roucha zdobit. Velkou variabilitu skýtalo pošívání rouch množstvím dalších materiálů, např. 
různých typů pajetek, včetně skleněných korálků, ale i zdobení peřím, rybími šupinami apod. 
Ze široké škály výzdobných technik, především nášivkových, bylo pod drobnohledem 
církevních úřadů především používání skla, respektive skleněných korálků, což byla oblíbená 
praxe – aspoň u menších předmětů (např. mitry) nejméně už od počátku 18. století. V roce 
1847 však musela Kongregace zasáhnout proti většímu používání skleněných okras na 
paramentech, šlo nepochybně především o oblíbené duté skleněné perle, známé i z našeho 
prostředí. V roce 1873 byl na vídeňské průmyslové výstavě představen ornát utkaný z tehdejší 
technologické novinky, totiž skelného vlákna. Obecné mínění soudilo, že se „asi neujme“, což 
pro jistotu potvrdila sama Kongregace zákazem všech bohoslužebných rouch zdobeným 
sklem a příbuznými materiály, čímž jen rozšířila starší zákaz z roku 1847.160 
 Rychlý rozvoj průmyslu během 19. století se přirozeně dotkl i textilií a vedl k objevům 
nových barviv a umělých (syntetických) vláken. Velký přínos měla chemie nejdříve v oblasti 
barvení látek. Většina nově objevených barviv měla sice na rozdíl od většiny přírodních 
barviv skutečně syté odstíny, ale ne vždy měla dostatečnou optickou stálost, krom toho se 
prakticky nedaly čistit mokrou cestou. Např. červené a fialové odstíny snadnou zapouštěly už 
jen při lehce zvýšené vlhkosti. Chemici se snažili naléz i levnější variantu k luxusnímu a stále 
drahému přírodnímu hedvábí. V roce 1884 se tak podařilo francouzskému chemikovi Hilaire 
de Chardonnetovi (1839–1924) objevit textilní vlákno z nitrocelulózy, jemuž se následně 
začalo dařit i v průmyslové velkovýrobě. Označuje se jako viskózové hedvábí. Podobné 
vlastnosti mělo i následně objevené acetátové hedvábí, jež vzniká modifikací regenerované 

                                                 

160 NEHER, Stefan Jakob. Vera idea…, s. 80. Schauphusiae 1860 
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celulózy. Je lehčí než přírodní, ale na omak se mu velmi podobá. Jeho výhodou je snížená 
mačkavost a poměrně vysoký lesk, nevýhodou však při hustém tkaní zase snížená absorbpce 
vlhkosti. Proti umělým náhražkám se snažily ohrazovat církevní úřady, jejich zákazy však 
měly jen malý význam. V 1. povině 20. století se v nebývale vysoké míře uplatňovala 
viskózová vlákna ke zhotovování vzorovaných látek, včetně těch paramentních, ale postupně 
je začaly vytlačovat další mnohem praktičtější varianty umělých vláken, např. 
polyamidových. Lněné, a dokonce i bavlněné tkaniny, začala zase vytlačovat polyesterová 
vlákna. V současné době nejsou uplatňována prakticky žádná pravidla o materiálu na 
bohoslužebný oděv. Povětšinou záleží hlavně na osobním vkusu kněze, ať už v materiálu či 
zdobení.  
 Z hlediska církevních předpisů patří v současnosti úpravy použití rozmanitých 
materiálů k zhotovování bohoslužebných předmětů do pravomocí místních biskupských 
konferencí, které by měly zohlednit místní tradici, stejně jako dostupnost a určitou praktičnost 
použitelných materiálů. Současné liturgické předměty povětšinou ztratily charakter zakázkové 
umělecko-řemeslné produkce ve prospěch sériové výroby obvykle stereotypně opakující starší 
tvarosloví. I zde se prosadil cenový diktát zohledňující spíše jen zdánlivou praktičnost a 
kvantitu nad kvalitou. 
 
 
3.6. Liturgické barvy  

První křesťané slavili své bohoslužby v bělostném plátně, barvě světla a křestní 
milosti. Snad od 4. století z úcty k mučedníkům přibyla červená. První náznaky užití 
liturgických barev ve smyslu jejich dnešního použití, tj. k prohloubení emocionálního účinku 
bohoslužby, se začínají objevovat až v rané době karolínské. Díky základní polaritě světlé 
(kterou zastupuje bílá) a tmavé (červená) se tehdy začíná v liturgii objevovat barva třetí. Byla 
jí černá, respektive tmavá (fuscus). Původně ji nepochybně zastupoval tmavě červený odstín v 
barvě sedlé krve (color ferrugineus). Barvám přičítaly církevní autority symbolický 
význam.161 Prohlubující se úcta k eucharistii znásobila počet gest a modlitebních úkonů při 
slavení bohoslužeb, sami věřící se však na ni nijak aktivně nepodíleli, protože latině již 
nerozuměli. Použití barev mělo zintenzivnit zvyšující se nádheru obřadů, stejně jako úroveň 
vybavení kostelů. Vše směřovalo k prohloubení emocionálního prožitku, jež měl pro věřícího 
zcela zásadní význam.162 

Papež Inocenc III. (1198–1216) ve svém liturgickém traktátu De sacro altaris 
mysterio (O posvátném tajemství oltáře) vysvětluje smysl nejenom jednotlivých mešních 
úkonů, modliteb a předmětů, ale i užívání barev. S liturgií spojoval čtyři základní barvy. 
Jejich počet měl odkazovat ke Starému zákonu (Ex 28), kde jsou uváděny v souvislosti s 
vybavením Archy smlouvy, oděvy levitů i samotného velekněze. Kromě bílé barvy 
nestvořeného světla (color candidus), uvádí červenou (color ruber), pokračuje výklady o 
černé (niger), jako barvě smutku a pokání, ke které připojuje jako její určitou alternativu 
barvu fialovou (violaceus). Otevřel cestu k přijetí zelené barvy (color viridis), kterou označil 
za střední (color medius), jež se však už nějaký čas používala v římské liturgii. Nebyla barvou 

                                                 

161 K symbolickým výkladům barev v liturgii viz např.: BRAUN, Joseph. Zur Symbolik der liturgischen Farben, 
Zeitschrift für des liturgischen Farbenkanons, 1901, s. 185–192; ŻARNOWIECKI, Longin. Barwy liturgiczne w 
kościele rzymsko-katolickim: pod względem historycznym, liturgicznym, symbolicznym i estetycznym, Kraków 
1902.  
162 K dějinám použití liturgických barev, viz např.: BRAUN, Joseph. Zur Entwicklung des liturgischen 
Farbenkanons, Zeitschrift für des liturgischen Farbenkanons, 1902, s. 84–88, 111–120, 143–152, 172–174; 
SUNTRUP, Rudolf. Liturgische Farbenbedeutung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, In: BLASCHITZ, 
Gertrud (ed.), Symbole des Alltags – Alltag der Symbole, Graz 1992, s. 445–467; MARTINEK, Radek. Všechny 
barvy církve, s. 38–50. 
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slavnostní, ale ani barvou smutku a pokání.163 Prakticky až do liturgických reforem 
navazujících na Druhý vatikánský koncil bylo pro užití barev rozhodující tématické hledisko. 
Kalendář zcela zaplněný svatými (tzv. sanktorál), stejně jako obliba votivních mší značně 
omezil užití zelené barvy. To se po zmiňovaných úpravách v 2. polovině 20. století zcela 
změnilo. 

Stále dokonalejší barvířské techniky umožnily výrobu látek s komplikovanými vzory v 
kontrastních barvách. I ony si našly svá místa na paramentech. Soudobé inventáře velkých 
kostelů si s nimi moc nevěděly rady – ne vždy bylo možné jednu z použitých barev považovat 
za převládající. Proto se objevují znovu zmínky o ornátech rozmanité či přímo pestré 
barevnosti (vestes diversorum colorum). Zkušenost ukázala, že v bohoslužbě snadno 
vyniknou roucha v blankytně modré (azurino, coelestini) nebo růžové (rosaceae) barvě. 
Všech pět liturgických barev (bílou, červenou, zelenou, fialovou a černou), jak je užívá církev 
dodnes, předepsal pro celou církev závazně papež Inocenc V. (1276). Další závaznou změnu, 
přineslo až nové vydání mešní knihy (Missale romanum) v roce 1570 iniciovanou 
Tridentským koncilem. Papež jeho vydáním definitivně ukončil diskusi o úloze barev v 
bohoslužbě, úvahy o jejich počtu a symbolické výpovědi. Napříště měl platit pro všechny 
diecéze latinského obřadu kánon pěti liturgických barev, jejichž použití při jednotlivých 
slavnostech či památkách světců bylo pevně zakotveno v příslušných předpisech (v rubrikách, 
v direktářích).  
 
Liturgické barvy se směly v duchu tridentských reforem užívat takto: 
 

3.6.1. Bílá 
Bílá (color albus, candidus) – je barvou absolutního světla, nevinnosti a čistoty. 

Vyjadřuje se jí nejvyšší možná radost, nejvyšší stupeň slavnostnosti. Používá se především při 
všech slavnostech a svátcích spojených s osobou Ježíše Krista, ovšem mimo připomínek jeho 
utrpení a smrti (tj. Vánoce – Slavnost Narození Páně, Zjevení Páně – Tří Králů; Velikonoce – 
Slavnost Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení Páně), s Pannou Marií (Zvěstování Panně Marii, 
dále např. Narození Panny Marie, Jména Panny Marie aj.), se světci, kteří nezemřeli jako 
mučedníci (včetně Narození Jana Křtitele a Všech svatých) a připomínky andělů. Bílá je 
výrazem radosti při všech připomínkách oslavujících eucharistii (Zelený čtvrtek – Ustanovení 
eucharistie, Slavnost Těla a Krve Páně – tzv. Božího Těla), včetně všech průvodů a žehnání 
Nejsvětější svátostí. 

Bílé se používá při udělování některých svátostí spojených s životem člověka (křest, 
svatba), žehnání snoubenců (zásnuby), při svěcení kněžstva (jáhnů, kněží, biskupů), při 
udělování benedikce (žehnání opatů a abatyší), při skládání časných i věčných slibů 
(řeholníků a řeholnic) a při všech jubilejních oslavách zmiňovaných událostí. Patří sem i 
korunovace panovníka. 

Bílá barva zdobí i slavnosti spojené s žehnáním kostela (př. jeho základů) a hlavně 
jeho svěcením (konsekrací), stejně jako oltáře. Bílé barvy se užívalo i při výjimečných 
pohřbech – při pohřbu nedospělých pokřtěných dětí a mladistvých a řeholnic panenských 
řádů. 

Za bílou liturgickou barvu se považovaly i tkaniny s vetkaným větším množstvím 
zlatých nebo stříbrných vláken (tzv. látky zlaté a stříbrné s bílým nebo žlutým podkladem).164 
 

                                                 

163 Il sacrosancto mistero, s. 109. 
164 MARTINEK, Radek. Všechny barvy církve, s. 7–15 a 48–49. 
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[RM_48]  
Kasule z bílého hedvábného damašku s bohatě vyšívaným dorsálním křížem, Praha, 
Akademie křesťanská, kolem 1910. Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého. 
Foto: R. Martinek, 2015. 
 

 
[RM_49]  
Kasule z zlatého lampasu (drap d´or) lyonského původu, montáž Čechy, kolem 1900. 
Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého, pochází z Holic. Foto: R. Martinek, 
2020 
 
3.6.2. Červená 

Červená (color ruber) – je barvou krve, ohně a královského majestátu. Je druhou 
barvou liturgie a v minulosti bohoslužbu podtrhovala nejenom svou emocionální výrazností, 
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ale i drahocenností barviv (purpur, nach, šarlat), kterými se tkaniny barvily. Od svého vstupu 
do liturgie odkazuje ke krvi – připomínají se v ní svátky Páně, které upomínají k jeho utrpení 
(Květná neděle, dnes i při obřadech Velkého pátku) a mučedníků – světců, kteří prolili svou 
krev kvůli Kristu. K ohni odkazuje červená užívaná při svatodušních svátcích – Letnicích. Ve 
starém ambroziánském ritu nahrazovala červená „tmavé“ barvy (v protikladu k bílé). 
Používala se pak při pohřebních obřadech (kde se pak začala užívat černá a dnes hlavně 
fialová). Tento zvyk zůstal v užívání např. při pohřebních obřadech římského biskupa – 
papeže.165 
 

 
[RM_50]  
Kasule „forme française“ v červené liturgické barvě zdobený zlatou dracounovou výšivkou 
na hedvábném sametu, Francie, Lyon, počátek 20. století. Francie, církevní sbírka. Foto: J. 
Jonová, 2019. 
 
3.6.3. Zelená 

Zelená (color viridis) – je barvou naděje, je chápána jako „barva střední“ (slovy 
papeže Innocence III. ze 12. století), nevyjadřuje totiž ani radost, ani smutek. Je barvou osení, 
které vzbuzuje naději na sklizeň, proto se ji používá o nedělích i všedních dnech „během 
roku“ (dnes se toto období označuje jako liturgické mezidobí), tedy mimo dobu adventní a 
vánoční, postní (dříve i tzv. předpostní) a velikonoční. Roucha zhotovená v čistě zelené barvě 
zhotovená před polovinou 19. století jsou poměrně vzácná, protože se jich užívalo docela 
málo. Např. zelený pluviál se užíval při kropení lidu svěcenou vodou (asperges). 166 
 

                                                 

165 MARTINEK, Radek. Všechny barvy církve, s. 16–27 a 48–49. 
166 Tamtéž, s. 48. 
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[RM_51]  
Kasule ze zeleného taftu se zlatou dracounovou výšivkou, Čechy, kolem 1660. Církevní sbírka. 
Depozitář Biskupství královéhradeckého, pochází z Holic na Pardubicku. Foto: L. Bárta, 2020. 
 
3.6.4. Fialová 

Fialová (color violaceus) – je barvou pokání a smutku (ovšem „mírněného nadějí“) a 
v minulosti její užití splývalo s černou smuteční barvou, protože byla považována jen za 
odstín černé barvy. Používá se pro období kajícího rázu před velkými slavnostmi – adventem 
(před Narozením Páně) a postem (Zmrtvýchvstání Páně), dříve ještě v tzv. kvatembrových 
dnech, při křtech (před vlastním křestním litím vody, viz oboustranné bílo-fialové křestní 
štoly), při udělování zpovědi a pokání (dnes svátost smíření) a posledního pomazání (dnes 
označované svátostí pomazání nemocných – při udělování se však používá bílá barva). 
V pokoncilní praxi se používá hlavně při pohřebních a smutečních obřadech. O 3. neděli 
adventní (neděle zv. Gaudete) a 4. neděli postní (zv. Laetare) se užívala světlejší fialová, tj. 
růžová barva (roseus). Růžová chápaná jako světlejší odstín fialové barvy vyjadřovala 
očekávání brzké radosti (a tudíž vizuální zmírnění kajícího rázu fialové liturgické barvy), tj. 
slavnosti světla vánočních či velikonočních svátků.167  
 

 
[RM_52]  

                                                 

167 Tamtéž, s. 48–49 a 62–66. 
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Kasule z fialového damašku s vytkávaným křížem, Čechy, kolem 1900. Církevní sbírka. 
Depozitář Biskupství královéhradeckého, pochází z Jaroměře. Foto: R. Martinek, 2015. 
 
 
3.6.5. Černá 

Černá (color niger) – je barvou smutku a smrti, před liturgickými reformami Druhého 
vatikánského koncilu (1970) se jí užívalo především při pohřebním a zádušních obřadech, při 
obřadech Velkého Pátku (smrt Kristova – dnes červená liturgická barva) a při připomínce 
Všech věrných zemřelých (Dušičky).168 
 

 
[RM_53]  
Kasule z černého vlněného sukna se stříbrnými bortami, Čechy, kolem 1660. Církevní sbírka. 
Depozitář Biskupství královéhradeckého, pochází z Holic. Foto: R. Martinek, 2019. 
 
 
3.6.6. Ostatní barvy 

Žádné další barvy (tj. žlutou, modrou, šedou ani zlatou) misál z roku 1570 nezmiňuje. 
Kánon barev používaných při slavení bohoslužeb západní církve měl být takto s definitivní 
platností uzavřen. Alespoň z hlediska církevně právní legislativy. Nově unifikovaná pravidla, 
jak je přinášel misál, se však neobešla bez výjimek. Většina velkých diecézí katolického světa 
nové zvyklosti bez problému akceptovala, objevovaly se jen dílčí odlišnosti při konkrétních 
církevních svátcích. Se širší barevnou škálou bohoslužebných rouch se setkáváme v některých 
řeholních řádech. Karmelitánský řád se dlouho nemohl rozloučit se žlutou barvou (croceus). 
Cisterciáci také lpěli na širší barevné škále: k bílé přiřazovali její heraldickou obdobu – 
stříbrnou, k červené purpurovou (fialově červenou) a především zlatou (aureus – sic!), k 
zelené modrozelenou (coelestis), k fialové modrou (ceruleus a iacintinus) a plavou (flavus), k 
černé šedou, resp. popelavou (cineritius), v níž si liboval i tzv. lyonský ritus.169  
Papežská rozhodnutí byla přijata, ovšem diskuse o nich nekončila. Určitý odpor k nim je 
patrný ve Francii, kde mnozí jansenisticky naladění teologové nadále tvrdili, že biskupové 
mají právo na vlastní uspořádání liturgie ve svých diecézích. To se projevilo ve vydání 
ceremoniálu pařížského kardinála de Noailles (1703) a také pařížského misálu (1738). Obě 
knihy připouštěly řadu odchylek od oficiální římského ritu a později se staly základem tzv. 
neogalikánské liturgie. Zmíněný ceremoniál oficiálně připouštěl užití Římem odmítané žluté 
barvy jako liturgické a předepsal ji v katedrále Notre Dame pro oktáv Zjevení Páně (po 6. 
                                                 

168 Tamtéž, s. 49–50 a 66–68. 
169 RDK 1/1974, 112. 
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lednu v době vánoční), zatímco v ostatních kostelech směla být ve stejném čase užita 
modrá.170 

Každý kostel si nemohl dovolit bohoslužebná roucha odpovídající římským 
předpisům. Především na venkově to byl problém. Při biskupských vizitacích musel každý 
farář bohoslužebné oděvy předložit, kritizován byl však za jejich nevhodný stav a nízký počet 
než za jejich nevhodnou barevnost. Znovu postupně začal platit středověký princip 
drahocennosti – roucho mimořádné svým materiálem nebo kvalitou ozdob (výšivky, 
vytkávané vzory, krajky apod.) se smí používat místo bílé (nebo červené) při 
nejslavnostnějších příležitostech. Skutečná praxe 17. – 19. století však byla mnohem volnější, 
než by se zdálo, ne vždy bylo u barokních látek snadné určit převažující barvu. Začaly se 
postupně objevovat zákazy příliš křiklavých barev, v 19. století byla především snaha vymýtit 
užívání žluté a modré. Striktnější dodržování tridentského kánonu liturgických barev se znovu 
prosadilo až v souvislosti s úsilím liturgického hnutí, jehož plodem byla obnova úrovně 
bohoslužebných rouch – nejenom ve tvaru, materiálu, ale i v jasně zřetelné liturgické barvě.171 
Radikalismus některých teologů činných v 2. polovině 20. století v souvislosti s novým 
reformním hnutím po skončení Druhého vatikánského koncilu (1965) dokonce předpokládal 
upuštění od užívání liturgických barev. V českém prostředí značně provokoval např. známý 
Bonaventura Bouše (1918–2002) ve své liturgice: „I když je estetický účin střídání 
liturgických barev nepopiratelný, nezdá se být jejich užívání naléhavě nutné […]“172 
Následující vývoj však ukázal jiný směr – obnovené liturgii i nadále ušlechtilé barvy sluší. 
I dnes je účinek barev stále srozumitelným symbolem, protože se snaha vrátit používání barev 
do liturgie objevuje i v diskusích některých evangelických církví (např. česká evangelická 
liturgická iniciativa Coena).173 Pravdou ovšem je, že v záplavě moderních sytých barev je 
nutno vybírat takové, které svou výrazností příliš nestrhávají pozornost na sebe, protože mají 
liturgii sloužit a její výpověď jen emocionálně prohlubovat. 
 

 

                                                 

170 POLC, Jaroslav. Posvátná liturgie, s. 119; PICCOLO PACI, Storia delle vesti, s. 224; MARTINEK, Radek. 
Všechny barvy církve, s. 49–50.  
171 SOLDÁT, Alois. O účelnosti, s. 121–130.  
172 BOUŠE, Bonaventura. Malá katolická liturgika, s. 30. 
173 K odmítnutí liturgických barev jako nadbytečných došlo také v Československé církvi (husitské), ale dnes je 
patrná určitá snaha o jejich obnovení v užívání. Srov. JONOVÁ, Jitka. Nová církev – nová roucha. Vývoj 
liturgického a duchovenského oděvu v Církvi československé v době první československé republice, In: 
KLAPETKOVÁ, Olga – NACHTMANNOVÁ, Alena (edd.). Společenská role módy po vzniku Československé 
republiky. Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, 
územním odborným pracovištěm středních Čech ve spolupráci s knihovnou AV ČR 27. září 2018, Praha 2019, s. 
67–76. 
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[RM_54]  
Modrá damašková, kolem 1640. Církevní sbírka. Depozitář Biskupství královéhradeckého, 
pochází z Dašic na Pardubicku. Foto: L. Bárta, 2020. 
 

 
[RM_55]  
Kasule v neliturgických barvách (žluté a růžové), kolem 1770. Církevní sbírka. Depozitář 
Biskupství královéhradeckého, pochází z Holic. Foto: R. Martinek, 2020. 
 

 
[RM_56]  
Kasule „forme française“ v šedé liturgické barvě poplatné regionálnímu lyonskému ritu, 
Francie, Lyon, počátek 20. století. Francie, církevní sbírka. Foto: J. Jonová, 2019. 
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4. Péče o liturgický textil 
Markéta Grill Janatová – Jitka Jonová – Marie Kuldová – Radek Martinek 
 
O hodnotné historické liturgické textilie je třeba náležitě pečovat. Zatímco v muzeích, 
galeriích a specializovaných depozitářích je možno předpokládat školené pracovníky a 
náležité podmínky, ve farnostech je tomu jinak. Zvláště dlouhá doba nesvobody poškodila – 
často nevratně – dochované fondy parament, kterým scházela především pravidelná údržba, 
jiná byla přenesena z různých důvodů do nevyhovujících míst, a tak vlastně předurčena 
k rychlému či pozvolnému zániku.  
 
 
 
 
4.1. Bohoslužebné textilie jako předmět památkové ochrany 
 
 Bohoslužebné textilie byly v minulých staletích téměř výhradně v církevním držení, a 
to i v rámci zvláštních pravidel provozu soukromých hradních a zámeckých kaplí. Jejich 
ochrana a pravidla, jak s nimi nakládat, byly dány příslušnými kánony církevního práva, 
protože šlo o posvěcené předměty vysoké důležitosti. 
 Patrně největší kolekce liturgického textilu v našem prostředí je součástí vybavení 
pražské katedrály sv. Víta. Vzhledem k četným požárům se sice ze středověkých textilií 
dochoval do dnešních dní prakticky jen zlomek (dochovaly se prakticky jen textilní relikvie 
spojené se životem Krista, Panny Marie a některých domácích světců), po skončení Třicetileté 
války však již pořizování nových parament byla věnována systematická pozornost, ať už ze 
strany arcibiskupů a členů kapituly, tak i ze strany panovníků a zvláště šlechty. Významnými 
akvizicemi především v době baroka pak byly votivní dary směřující k oslavě českých 
patronů a zvláště sv. Jana Nepomuckého.174 Další velké soubory opatrovaly i jiné domácí 
katedrály, především olomoucká katedrála sv. Václava. Rozsáhlé soubory kontinuálně 
vytvářené po celá staletí byly dále ve vlastnictví především významných poutních míst (např. 
Svaté Hory u Příbrami, Lorety na pražských Hradčanech aj.), ale i v řeholním prostředí (např. 
břevnovsko-broumovské opatství, auugustiniánský klášter na Starém Brně aj.). 
 
4.1.1. Církevní péče o posvátný charakter parament 
  Základními dokumenty pro církevní památkovou péči a přístup k sakrálním 
památkám představuje dodnes především tzv. Kodex kanonického práva (1917, 1983). Soubor 
závazných církevních norem si již v roce 1917 všímal otázky péče o sakrální umění. 
Kompetenci a odpovědnost o něj svěřoval v první řadě příslušné diecézní kurii. Zakazoval 
svévolný prodej liturgických textilií bez předchozího souhlasu ordinariátu. Podle současně 
platné normy (Kodex kanonického práva z r. 1983)175 je stanoveno: dle kán. 1273 nejvyšší 
správa majetku spadá pod příslušného diecézního biskupa (jemu se také zodpovídá příslušný 
správce, administrátor konkrétní farnosti apod.); v kán. 1283 je stanovena povinnost 
vypracovávání inventárních soupisů, do kterých je třeba zapisovat každou změnu; následující 
kán. 1284 potvrzuje povinnost správce péče o svěřený majetek – nesmí být zničen nebo 
poškozen a musí při tom zachovávat církevní i světské zákony včetně zákona o památkové 
péči. Složitá rozhodnutí (včetně prodejů památek) musí být realizována až po vyjádření 
ekonomické rady a sboru poradců diecéze.  
 

                                                 

174 BRAVERMANOVÁ, Milena, Historický textil, s. 113–126.  
175 JAN PAVEL II. Codex iuris canonici = Kodex kanonického práva, Praha, 1994. 
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4.1.2. Církevní péče o liturgické památky v Československu 
 Z podnětu Ministerstva kultu a vyučování byly na sklonku existence habsburské 
monarchie zřízeny památkové rady v (arci)diecézích. Tyto (arci)diecézní památkové rady 
dohlížely na péči o církevní památky nemovité i movité po roce 1918. Řídily se svými 
vnitřními předpisy s přihlédnutím k vydávaným státním nařízením.  

V souvislosti s dostavbou pražské katedrály sv. Víta byla ze strany státu i církve 
věnována velká pozornost i hodnotnému souboru zdejších historických textilií. V roce 1929 
byl totiž dokončen nový prostor pro chrámový poklad a předměty, které byly považovány za 
jeho součást, tam byly přeneseny a staly se součástí tzv. Klenotnice. Kromě druhotných 
textilních relikvií a oděvů tradicí spojených s českými světci (např. tzv. svatováclavská a 
svatovojtěšská kasule) se její součástí stala i některá barokní roucha. Většina historického 
fondu pak byla přenesena do vyklizeného prostoru nad starou sakristií, čímž ovšem došlo 
k definitivnímu roztržení mnoha historických paramentních celků.176 
V době druhé světové války byla domácí památková péče znesnadněna dobovou situací. I 
přes to se mnozí snažili liturgické památky chránit. Např. členové diecézních památkových 
komisí si byli vědomi, že zásadní je osvěta, a snažili se přes válečné nesnáze připravovat 
drobnější příručky na toto téma (plánovali publikace „Jak pečovati o umělecké věci 
v kostele“, „Jak udržovati památky ze všech oborů církevního umění“ – zde počítali i 
s ochranou parament).177 Velké škody byly způsobené násilným odsunem obyvatel německé 
národnosti z pohraničí.  

Liturgické reformy navazující na úsilí II. vatikánského koncilu (1962–1965) nebyly 
vždy prováděny citlivě, a to navzdory skutečnosti, že koncil zdůrazňoval respekt a úctu ke 
kulturnímu dědictví.178 Mnozí duchovní se v rámci koncilního hesla „aggiornamento“, tedy 
přizpůsobení se moderní době, snažili zbavit mnoha prvků spojených s tradiční – v mnohém 
ještě stále barokní – bohoslužbou. Tak začaly být ohroženy kontinuálně budované soubory 
liturgických rouch, ať už nekontrolovatelnými přesuny, úmyslnou likvidací, necitlivým 
přešíváním do moderní podoby (vlastně jakousi recyklací) a nepovoleným prodejem apod. 
Obrovské množství liturgického textilu bylo najednou v krátkém čase jako nepotřebné 
vyřazeno, často dokonce spáleno, aby nedošlo k zneuctění. Ústně předávaná svědectví o 
těchto činech je možné ještě dnes vyslechnout od svědků těchto událostí. Některé z rouch 
„odsouzené“ k zániku převzali různí soukromníci a nadšenci, jinde vyvinuli farníci snahu a 
taková roucha začali prezentovat veřejnosti.179  
  
4.1.3. Církev a situace po roce 1990 
 Otevření hranic po roce 1989 umožnilo snáze vyvézt do zahraničí velké množství 
památek. V 90. letech snad nebyl jediný týden, kdy by nedošlo aspoň k jednomu vykradení 
kostela. V krátké době tak naše kostely přišly o cenné součásti vybavení. K rozsáhlým 
krádežím textilu však překvapivě nedocházelo, nejspíše vzhledem k neznalosti jeho ceny a 
malému okruhu potenciálních kupců. Na toto živelné rozkrádání se snažila alespoň některá 
biskupství reagovat svážením nejohroženějších památek na bezpečná místa a později do 
zřizovaných depozitářů. Začala být svážena i paramenta, ač nebyla primárně ohrožena 

                                                 

176 PODLAHA, Antonín – ŠITTLER, Eduard, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis, Praha 1903. 
BRAVERMANOVÁ, Historický textil, s. 118. 
177 Bohužel není známo, že by následně skutečně k vydání publikací došlo. Srov. JONOVÁ, Jitka. Působení 
biskupa Stanislava Zely v Arcidiecézní památkové radě, Studia theologica 17, č. 2 (2015), s. 240–249. 
178 JONOVÁ, Jitka. Heritage Preservation and Sacred Art After the Second Vatican Council, Acta Unviersitatis 
Carolinae 7, č. 1 (2017), s. 193–206. 
179 HAVELKA, Miloslav. Ornáty do ohně nepatří, Naše rodina, roč. 34, č. 30, 2002; srov. např. O výstavě ornátů 
s Jiřím Maršíčkem, Votické noviny, 2009, roč. XIX, č. 22, s. 6. 
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zájmem zlodějů. V počátcích nebyl jejich svoz realizován systematicky, proto během jejich 
převozu mohlo dojít ke ztrátě informací o původu, respektive o vztahu k místu původu.180 
 V roce 1996 vzniká církevní památková péče napojením na program integrovaného 
systému ochrany (ISO), který byl v paměťových institucích zřizovaných MK ČR na základě 
vládního nařízení realizován již od roku 1993. V roce 1999 vydala Česká biskupská 
konference Interní normy181, kde je pozornost věnována také liturgickému textilu.182 Zde je 
stručně, ale poměrně výstižně uvedeno, jak s historickým liturgickým textilem zacházet, 
včetně uložení a čištění.  
 Významnou roli v církevní péči hrají diecézní konzervátorská centra, i když cesta 
k jejich vzniku nebyla právě lehká a dodnes není v církevním prostředí plně doceňován jejich 
význam. Například v pražském Diecézním konzervátorském centru, začala být už od roku 
2001 vyhotovována nová inventarizace s plnou fotodokumentací. V této inventarizaci je již 
zahrnuta většina historických liturgických rouch, i těch, která nejsou zapsána jako movité 
kulturní památky. V ostatních českých a moravských diecézích tato snaha o svoz ohrožených 
textilií do patřičných depozitářů naráží na nedostatek vhodných prostor, ale i zde je snaha, aby 
postupně začaly vznikat dílčí inventarizace s kvalitní fotodokumentací. 

Svozy liturgického textilu dnes probíhají nejčastěji v souvislosti s odvezením ostatního 
mobiliáře z těch kostelů, které jsou stále ohrožené krádežemi či vandalstvím. Jde nejčastěji o 
kostely v pohraničí. V rámci farností také občas dochází k tomu, že jsou z různých důvodů 
vyklízeny skříně zaplněné vyřazeným liturgickým textilem. Každý odpovědný správce 
farnosti je veden k tomu, aby v takových případech oslovil příslušné konzervátorské 
centrum183, jehož pracovníci by měli na místě provést inventarizaci a pečlivou 
fotodokumentaci. Stále nenaplněným ideálem je, aby byl na místě každý oděvní kus označen 
lokačním textilním štítkem připevněný přišitím k podšívce nebo na jeho nepohledovou stranu. 
O převezení do depozitáře by měl být vypracovaný protokol s podpisy provádějících 
pracovníků centra a zodpovědného správce farnosti. Následně by měl být protokol nejpozději 
do měsíce doručen do farnosti. Před předáním parament k bezpečnému uložení v diecézním 
depozitáři s nimi může být veřejnost vhodným způsobem seznámena (např. formou malé 
výstavky). Aktivity tohoto druhu obvykle vzbuzují zájem a jsou apelem k záchraně i jiných 
ohrožených církevních památek.184 

V současnosti (2019) má inventarizace v rámci účetních předpisů platných pro 
církevní organizace rovněž svá další pravidla. Obecně jsou do ní zařazovány předměty, 
jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč. Předměty s nižší pořizovací cenou jsou 
uváděny jen tehdy, pokud jejich hodnota spočívá v ceně umělecké, historické nebo jde o 
předmět křesťanského kultu v dlouhodobém držení. Právě sem patří většina liturgického 
textilu, vyjma současně užívaného textilu příliš malých rozměrů (sem patří většina užitkového 

                                                 

180 V pražské arcidiecézi nejsou paramenta prvních svozů označena našitým štítkem, cedulkou ani přímým 
nápisem na textilii, což do budoucna prakticky znemožňuje jejich propojení se zachovanými písemnými 
prameny. 
181 Interní normy péče o zvony, varhany, movité památky, archiválie a farní kroniky, Praha: Sekretariát České 
biskupské konference, 1999. 
182 Česká biskupská konference, schváleno 4. 7. 1999 na Velehradě. https://www.cirkev.cz/cs/fialova-
rada?p.Page=2, dokument č. 10, Péče o zvony. Totéž srov. Sbírka právních norem Arcidiecéze pražské z let 
1945–2009. Pro vnitřní potřebu vydalo v roce 2009 Arcibiskupství pražské, s. 217–218. 
183 Diecézní konzervátorská centra (název z důvodu mezinárodní srozumitelnosti) jsou odbory celkové 
památkové péče na biskupstvích, či arcibiskupstvích; z důvodu méně srozumitelného názvu byl tento odbor v 
Českobudějovickém biskupství v roce 2019 přejmenován na Odbor památkové péče. 
184 Např. v roce 2015 bylo nutné odvézt soubor historických parament z fary a sakristie při kostele sv. Matěje 
v pražských Dejvicích. V hlavním farním sále však nejprve byla připravena výstavka všech zdejších rouch, která 
byla určena i širší veřejnosti. 
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„kostelního prádla“, především korporály a purifikatoria).185 Zmiňovaný Kodex kanonického 
práva (CIC) je platný pro celou katolickou církev, jednotlivé diecéze či církevní provincie 
mohou předpisy a směrnice dále doplnit dílčími nařízeními (jsou pak součástí partikulárního 
práva). V jejich rámci je řešen např. prodej památek nebo jejich zápůjčky, aby byl v souladu 
s právem dané země.  
 
4.1.4. Státní památková péče po roce 1948 

Po nástupu komunismu k moci v únoru 1948 a následnému vydání tzv. církevních 
zákonů (říjen 1949) byla řádná církevní správa doslova paralyzována. Došlo k násilnému 
rušení klášterů (1950) v rámci tzv. Akce K.186 V opuštěných klášterech docházelo k velkým 
ztrátám. Vzácné textilie měly často podobný osud jako knihovny, protože jim většinou nebyla 
přičítána historická, ani umělecká hodnota. Přesto se podařilo muzejním pracovníkům z tzv. 
svozových skladů Katolické charity zachránit ta nejcennější roucha a předat je do muzejních 
sbírek.  
  Po roce 1945 postupně ustal také náboženský život v kaplích hradů a zámků. 
Znárodněním šlechtických sídel se stát stal vlastníkem velkého množství liturgického textilu. 
V hradech a zámcích šlo o poměrně početné soubory čítající desítky až stovky kusů. 187 
Společně s ostatními předměty byly tyto památky v podstatě všechny evidovány (zvláště u 
objektů I. kategorie určené ke zpřístupnění), zpočátku výčtově, později podrobněji. Předměty 
mají dnes své inventární číslo, což v církevním prostředí dodnes není obvyklé.188 Jedinou 
významnou pozornost věnoval stát kolekci bohoslužebných rouch uložených v pražské 
katedrále, některé z nich byly dokonce restaurovány (včetně několika textilních relikvií 
vyňatých ze středověkých relikviářů).189  

Po vydání Památkového zákona v roce 1958 bylo prací zvláštní komise nutné 
vypracovat seznamy movitých kulturních památek v celém Československu.190 Kvalita 
zpracování a výběru liturgického textilu pro evidenční účely však značně kolísala. Počty 
parament, které mohly být zahrnuty do seznamu památek, byly omezené.191 Jedno evidenční 
číslo zde má např. celý oltář, soubor lavic, ale i jednotlivá socha, kasule nebo jen malý pláštík 
na milostnou sochu. Nejednotnost panovala i v rámci jednotlivých tehdejších krajských 

                                                 

185 Po odsouhlasení grémiem České biskupské konference byla vyhlášena plošná inventarizace, na základě 
které byla vyhlášena Arcibiskupská směrnice k evidenci a inventarizaci hmotného a nehmotného majetku 
farností a dalších právnických osob Římskokatolické církve, ACAP č. 5, Praha 2001. 
186 Akce K proběhla v noci z 13. – 14. dubna 1950. Byly obsazeny všechny mužské kláštery, řeholníci skončili 
v internačních táborech. Podobné akce proběhly ve stejném roce v ženských klášterech. 
187 K tématu více např. UHLÍKOVÁ, Kristina et al. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, Praha 2017. 
188 Jako movité kulturní památky jsou chráněny všechny předměty, které mají svá inventární čísla v rámci 
mobiliárního fondu hradu či zámku, jenž je sám zapsán v Ústředním seznamu movitých kulturních památek.  
189 BRAVERMANOVÁ, Historický textil, s. 119–120. 
190 Zákon č. 22/1958 Sb. a POCHE, Emanuel. Soupis movitých památek v Praze, In: Staletá Praha, 1, 1965, s. 
106–113. 
191 V České republice je jako movité kulturní památky evidováno téměř 2,5 tisíce položek liturgického textilu, 
z toho však téměř 1000 bylo položkově (!) prohlášeno za památky v katedrále sv. Víta (jde přibližně o 250 
souborů), dalších 1328 položek (mimo praporce a korouhve) připadá na ostatní kraje, včetně hlavního města. 
Přitom památkový úřad eviduje asi 65 000 movitých kulturních památek (toto číslo je značně proměnlivé)! 
Definice jejich zápisů je odlišná zejména podle krajů, ale i v rámci jednoho správního celku. Jedno „číslo“ je 
značně nevyvážené. Mimo logické označení „soubor kasule“ lze vedle sebe najít „soubor 7 kasulí, kasuli, 
dalmatiku nebo jen velum, či pláštík na milostnou sošku. V současné době je v rámci reidentifikace zapisován 
veškerý liturgický textil pod jedno rejstříkové číslo, takže může obsahovat i čtyřicet kusů, což je v případě 
Ústeckého kraje např. téměř veškerý památkově evidovaný liturgický textil. Nejednotnost v názvosloví značně 
komplikovala zjištění celkového počtu památkově evidovaného liturgického textilu. Za zdlouhavé zjišťování 
poměru počtu liturgického textilu vůči ostatním památkám děkujeme Mgr. Petru Váchovi z NPÚ ÚOP SČ a 
PhDr. Mileně Bravermanové. 
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památkových středisek.192 Nejvýznamnějším celkem zahrnutým mezi movité památky těchto 
let byl soubor olomoucké katedrály sv. Václava, badatelsky zpracovaný v roce 1965. 

V normalizačním roce 1972 nastal pro „památkovou péči“ české církve zásadní 
moment, kterým bylo celoplošné nařízení inventarizace s fotodokumentací.193. Nařízení bylo 
v církvi vnímáno s obavami jako další možný nástroj dohledu státu nad církví. Proto se 
objevila snaha některé předměty zatajit a nepřiznávat. Při inventarizaci byly pořizovány 
celkové pohledy na oltáře, dále byla fotografována preciosa (především kalichy a svícny). 
Paramenta byla dokumentována spíše ojediněle, stejně jako řada dalších předmětů ryze 
kultovního významu, která k inventarizaci ani nebyla předložena. V této době byla např. 
pracovnicí pražského Uměleckoprůmyslového muzea Milenou Zeminovou inventarizována 
většina historického fondu parament pražské katedrály. 

V době porevoluční, po roce 1989, bylo třeba veškeré úsilí s obtížemi vznikající 
církevní památkové péče zaměřit na zabezpečení kostelů proti vykrádání a na svážení 
nejcennějších věcí do rychle zřizovaných depozitářů. Liturgické textilie nebyly ohroženy 
krádežemi, tudíž dosud není ani otázka prohlašování cenných liturgických oděvů za kulturní 
památky uspokojivě vyřešena. Zájmem vlastníka – nejčastěji různých církevních subjektů – 
totiž zpravidla není, aby bylo příliš mnoho historického textilu zapsáno. Panuje obvykle 
obava např. z nemožnosti zajistit vyhovující podmínky pro jejich náročné uložení apod. Ze 
strany památkových ústavů je zase otázkou kvalitativní výběr pro další zápisy. Pokud by měl 
být výběr proveden v určitém logickém sledu, je nezbytné nejdříve poznat zastoupení 
liturgického textilu na veškerém území. Nemělo by se tedy pokračovat v nahodilém výběru, 
jak tomu bylo na přelomu 60. a 70. let. 

Od počátku 90. let byla znovu věnována pozornost paramentům uloženým v pražské 
katedrále. Prostor nad starou sakristií ovšem z hlediska klimatických podmínek a prašnosti 
nevyhovoval. Problematické bylo i zpřeházení souborů při různých přesunech, k nimž došlo 
po zmiňované inventarizaci na počátku 70. let. Zásluhou tehdejší kurátorky Pražského hradu 
Mileny Bravermanové došlo k depozitárním úpravám staré sakristie katedrály, kde byl 
truhlářsky dopracován původní mobiliář. Textilie byly po patřičném roztřídění umístěny jak 
do tohoto mobiliáře, tak i do nově pořízených skříní. Na větší součástí, tj. kasule, dalmatiky a 
pluviály byla zhotovena speciální ramínka a k pokrytí pořízeny nové bavlněné obaly. Každý 
předmět byl pro snazší orientaci opatřen malou fotografií připevněnou k obalu a samozřejmě 
náležitým inventárním číslem. Na podkladě staré inventarizace byla provedena nová a soubor 
byl i částečně badatelsky zhodnocen Radkem Martinkem.194 Ve stejné době bylo restaurováno 
několik dalších hodnotných kusů textilu, včetně části secesního souboru vzniklého podle 
návrhu Josefa Fanty. Po celou dobu byly textilie v majetku Metropolitní kapituly, 
památkovou prováděla dnes Správa Pražského hradu. Po roce 2010 tato péče zcela přešla na 
Kapitulu.195 
 

                                                 

192 Např. v Praze byla zapisována významná paramenta např. jako „soubor kasule“, přičemž hned v popisu jsou 
vyjmenovány jednotlivé dílčí součásti tohoto souboru (dokonce i s dodrženým patřičného pořadí), ve středních 
Čechách už jen pod souborným názvem, např. jen „kasule“ nebo „pluviál“, bez zohlednění dalšího patřičného 
příslušenství, 
193 Tato inventarizace byla vyhlášena Oběžníkem Arcibiskupství pražského č. 3 z roku 1972, s. 16–19. Na 
několika stranách je podrobně uvedeno, jak se mají předměty řadit, popisovat, co vše má být v popisu 
zohledněno. Jako příklady jsou uvedeny velmi podrobné popisy.  
194 V letech 2002-2005 pracoval na dokumentaci Radek Martinek, který vytvořil (nepublikovaný) katalog 
uložený v oddělení uměleckých sbírkem Správy Pražského hradu. 
195 BRAVERMANOVÁ, Historický textil, s. 120. 
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4.1.5. Zápůjčky a prodej 
Ač podle kanonického práva a jeho dalších instrukcí není dovolen prodej liturgického textilu 
bez schválení příslušného ordinariátu, je zřejmé i při letmém pohledu na internetové stránky, 
že černý trh s liturgickým textilem stále existuje. Bohaté nabídky liturgického textilu lze 
spatřit v řadě případů právě na internetu. Církevní oděv lze ovšem dále zakoupit rovněž ve 
starožitnictvích i na bleším trhu. Nejčastěji jde o mladší roucha z první poloviny 20. století.  

Prodej liturgického textilu, který je vedený jako zapsaná kulturní památka, je v souladu s 
ustanovením zákona č. 20/1987 Sb. možný, pokud ovšem o něj neprojeví zájem stát (muzejní 
instituce).196 Pokud chce vlastník kulturní památku prodat, je povinen ji přednostně nabídnout 
k odkoupení státu (Ministerstvu kultury ČR; pokud je prodána bez této nabídky, je prodej z 
hlediska práva neplatný; srov. § 13 památkového zákona). Prodej sám by ale každopádně měl 
být realizován pouze v rámci státních hranic. Podle památkového zákona z roku 1987 lze 
zapůjčit zapsanou památku do zahraničí po výslovném povolení Ministerstva kultury ČR (§ 
20), musí však být zajištěn její bezpečný transport oběma směry.  

Pokud chce soukromý vlastník prodat nějaký cenný historický textil, který není veden jako 
movitá kulturní památka, do zahraničí, měl by být posouzen v souladu s ustanoveními zákona 
č. 71/1994 Sb. (o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty) příslušnou institucí, která 
vývoz povolí nebo rozhodne o jeho zápisu jako movité kulturní památky. V současnosti je 
tato praxe obvykle opomíjená, alespoň v rámci schengenského prostoru Evropské unie, který 
umožňuje volný pohyb nejenom osob, ale i státem neevidovaných uměleckých předmětů.  

 Dnes je stále o skutečné hodnotě liturgického textilu často lépe informován překupník 
než duchovní správce, který se nedovoleným prodejem posvěcených předmětů (z hlediska 
církevního práva) či sakrálních předmětů kulturní a památkové povahy (z hlediska státního 
práva) vystavuje nebezpečí postihu. Nedostatek zájmu o historickou hodnotu ve vztahu k 
místu původu však přetrhává už definitivně cenné kulturní vazby, předmět sám ztrácí část své 
autentické historické hodnoty a původní lokace pozbývá mnoho ze své vlastní historie. 

 

4.2. Ohrožující faktory, prevence a ošetření 
Bohoslužebné textilie patří společně s knihami (starými tisky), archiváliemi a notovým 

materiálem k nejzranitelnějším movitým památkám. Potřebují tak mimořádnou péči, protože 
je ohrožuje celá řada faktorů.197 Je možné definovat tři základní zdroje jejich ohrožení: 
Prvním je „nepoučený člověk“ s tendencí přiznat textilu pouze jeho užitkovou funkci a zcela 
přehlížet jeho uměleckou, historickou i skutečnou materiálovou hodnotu. Druhým je křehkost 
vlastního materiálu, byť obřadní textil byl zhotovován obvykle z velmi kvalitních a 
drahocenných materiálů. Nedá se však udržovat běžným způsobem. Třetím důvodem je jeho 
dnešní (zpravidla dlouhodobé) uložení na nepřístupných místech ve skříních, aniž by však byl 
kontrolován jeho stav.  
 

                                                 

196 V současné době (2020) se předmětů s historickou hodnotou, ať už evidovaných jako zapsané kulturní 
památky i neevidovaných, týkají dva zákony. Jedná se o zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči, a zákon č. 
71/1994 Sb., o vývozu kulturních památek do zahraničí. 
197 Vzhledem k tomu, že způsob jejich uložení, je jen málokdy vyhovující, jsou nálezové situace opravdu 
různorodé. Při péči o ně je třeba zachovávat jasné zásady, aby bylo možné jejich zachování i pro budoucnost 
v co nejvíce autentickém stavu, což často bez odborné pomoci nelze Srov. FLURY-LEMBERG, Mechthild. Textile 
Conservation and Research. Bern 1988. 
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4.2.1. Prach a povrchové nečistoty 
Liturgické oděvy jsou v různém rozsahu nejčastěji poškozeny prachem, špínou a 

drobnými nečistotami. Usazené drobné prachové částečky působí téměř jako smirkový papír – 
textilie křehnou, vlákna jsou postupně zeslabována a nevratně narušena. Prachové nečistoty 
jsou především příčinou znečištění, které může proniknout i hlouběji do struktury látky. 
Mohou přinášet i další problémy v souvislosti s jejich zásaditým či kyselým složením, kromě 
toho jsou v kombinaci se zvýšenou vlhkostí živnou půdou pro plísně. Pokud zůstal nějaký čas 
zcela bez ochrany, bývá liturgický textil postižen značnou vrstvou prachu a špíny, především 
při zvýšených rizicích prašnosti, k jakým dochází např. při probíhajících stavebních pracích či 
přerušením řádného užívání kostela bez předchozího vyklizení (u nás např. v poválečných 
letech). Prach snadno proniká všude, je tedy nezbytná stálá kontrola úložných prostor a jeho 
pravidelné odstraňování.  

Ochranu liturgického textilu proti prašnosti je třeba zajistit v obou základních 
způsobech uložení (tj. vertikálním i horizontálním). I když jsou roucha z hlediska polohy 
dobře uložena, musí se dodržovat jejich dokonalé pokrytí sepraným plátnem nebo hedvábným 
nekyselým papírem. Stejně tak je nutno zamezit dlouhodobému povytažení zásuvek či 
nedovírání skříní.  

Tradičním způsobem „základní ochrany“ před prachem ve všech druzích skříní bylo v 
minulosti převrácení roucha na rubovou stranu. Zejména ramenní partie jsou, pokud jde o 
jemnější materiál nebo např. o subtilní, a tudíž křehčí výšivku, zase více vystavena 
mechanickému poškození. Pokud nejsou roucha v tomto případě pokrytá zmiňovaným 
plátnem nebo papírem, je riziko ohrožení prachem a nečistotami stejně značné. Již jen pouhá 
zběžná prohlídka pak může prozradit, zda např. kasule v minulosti dlouhodobě ležela 
pektorální (přední) stranou dolů či naopak. V každém případě je vždy patrný střihový rozdíl, 
který prach a nečistoty jen zdůrazní, případně vyblednutí barvy znásobí. Ochranou před 
prachem při dlouhodobém uložení mohou být povlaky. V prostředí kostelů však byly užívány 
jen zřídka, protože tu byl přeci jen častější bohoslužebný provoz. Objevují se ale poměrně 
hojně v souborech parament v sakristiích zámeckých kaplí nebo v depozitářích příslušných 
památkových objektů. Jejich nálezy jsou velmi zajímavé, zvláště pokud jsou skutečně staré. 
Poučují o střihu parament a dokládají jejich užívání. Pokud mají stále plnit dobře svojí funkci, 
je třeba dohlédnout na jejich pravidelné praní. Jsou – li tyto obaly autentické, jsou již samy o 
sobě památkou. Mohou dnes posloužit jako předlohy pro ušití nových povlaků. Textilní obaly 
mají užitkovou funkci, mohou proto být prány bez jakýchkoliv ohledů na mechanický oděr 
tkaniny. Co se týče dlouhodobého uložení bohoslužebného oděvu z hlediska prevence proti 
prašnosti, je nutné konstatovat, že naprostá většina parament nalezených v terénu (tj. 
v kostelech či na farách), je vždy poškozena znečištěním mnohaletým prachem. Najdeme 
však i celou řadu farností a církevních institucí, kde je naštěstí historický textil uložen 
v relativně dobrých podmínkách, včetně ochrany proti prašnosti, někdy uložený v již 
zmiňovaných pravidelně praných ochranných obalech šitých na míru. 
 
 
 
 

• Veškerá manipulace by měla probíhat v čistotě. Pro veškerou manipulaci je ideální 
použití bavlněných rukavic. I při krátkodobém studijním uložení na badatelském stole 
nebo mimo obvyklý úložný prostor je vhodné zajistit jeho patřičné zakrytí plátnem. 

• Pokud je roucho uloženo vertikálně zavěšením na dobře formovaném ramínku, je 
velmi vhodné, aby bylo opatřeno textilním povlakem, nejlépe ze sepraného bavlněného 
nebo lněného plátna (ovšem bez apretury, škrobení nebo jiné úpravy). Obal by měl být 
uzavřen i zespodu (nejlépe našitými tkalouny spojené s důmyslně zvoleným střihem), 
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ale ne příliš pevně, aby umožňoval cirkulaci vzduchu, ale zároveň aby dobře chránil 
před prachem. 

• Textilní povlaky je nutno pravidelně prát. Při zvýšených rizicích prašnosti např. při 
probíhajících stavebních pracích by praní mělo být častější. 

• K dlouhodobému uložení historického textilu je nevhodné použití umělých materiálů, 
plastů apod. a všech dalších materiálů, které nepropouští vzduch. Nebezpečné je 
zapaření, stejně jako orosení textilu (kondenzace vlhkosti) při proměnlivé teplotě.  

 
Mnoha povrchových znečištění lze textil zbavit pomocí vysavače. Odsátí nečistot by mělo 

proběhnout na celém povrchu textilie, tedy i na podšívce, a to s velkou opatrností. Té lze 
dosáhnout snížením intenzity sání a obalením hubice vysavače gázou nebo nylonovou síťkou. 
Při vysávání je ideální použít síťku v rámu (např. síťku do oken proti hmyzu nebo drátěnou 
síťku na vařič), která se pokládá na čištěnou plochu, aby bylo zabráněno mechanickému 
poškození při zvýšeném sání. To je nebezpečné především při aplikaci různorodých nášivek, 
především perliček, kovových pajetek či korálků, které by mohly odpadnout od podkladu. I 
když nelze vysátím odstranit veškeré nečistoty, které mění barevný výraz tkaniny, je tento 
zákrok vždy prvním významným počinem pro další zachování textilu. Historická roucha, 
s výjimkou kostelního prádla, nečistíme nikdy sami mokrou cestou. Jejich čištění je třeba 
svěřit specializovanému restaurátorovi, který může rozhodnout, která z rouch mladších sta let 
lze případně svěřit specializované čistírně. 
 

 
[MK_2]  
Ukázka šetrného vysávání přes síťku, které s kombinací intenzity sání, zajistí základní 
zbavení textilií od prachu. Foto: J. Kulda, ml., 2020. 
 

• Historická roucha by neměla být nikdy čištěna mokrou cestou. Náročnější čištění by 
mělo být svěřeno pouze koncesovaným restaurátorům s příslušnou licencí. 

• Základní ochranou a péčí před prachem je pečlivé odstátí nečistot vysavačem. 
• Při odsávání povrchových nečistot musí být hubice vysavače chráněna síťkou, aby 

nedošlo silným tahem vzduchu k poškození či ztrátě podkladového materiálu, nebo 
různých druhů nášivkových dekorací. 

• Odsátí nečistot by mělo být pečlivě provedeno po obou stranách. 
• Nečistoty v záhybech reliéfních výšivek (zvláště spóry plísní) je možné odstranit 

pečlivým odsátím specializovanými přístroji, např. chirurgickou odsávačkou. 
 

U tzv. bílého kostelního prádla (ze lnu a bavlny), které bylo dlouhodobě nečištěné 
(neprané), lze praní za určitých okolností připustit. Je však přitom nutné maximálně omezit 
oděr způsobený mechanickým praním. Toho lze šetrně dosáhnout prostým namočením do 
vody s vhodným prostředkem pro jemné prádlo (třeba s mýdlem s neutrálním pH), které by 
mělo trvat tak dlouho, než se znečištění z prádla samo uvolní. Proces opakujeme do té doby, 
než zůstane jen čistá voda. Tímto postupem je možné zachránit především krajky, které by 
byly praním v běžné pračce výrazně ohroženy. 
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[MK_3a-e] 
Ukázka postupně namáčeného značně znečištěného prádla (historický protiprachový plátěný 
obal na dalmatiku) během několika dnů do několika odmočovacích lázní s detergentem bez 
použití jakékoliv mechanické síly. Foto: M. Kuldová, 2019. 
 

• Tzv. bílé prádlo (bohoslužebný textil z lněného, konopného, bavlněného plátna) může 
být za určitých okolností čištěno mokrou cestou, praní by se mělo především používat 
u textilií mladších 100 let. 

• K praní by měly být použity prací prostředky pro jemné prádlo, nejlépe mýdlo 
s neutrálním pH. 

• I novodobé textilie mohou mít cenné lněné nebo bavlněné krajky. Jejich praní musí být 
šetrné, nebo musí být svěřeno odborníkovi s patřičnou zkušeností. 

• Bílé prádlo určené k dlouhodobému uložení by se nemělo škrobit, ani příliš razantně 
žehlit. 

• Je vhodné i bílé prádlo uložit následně do sepraného plátna nebo jemného nekyselého 
hedvábného papíru. 

• Tzv. bílé kostelní prádlo zhotovené z ručně tkaného lněného plátna (tj. s různými 
nepravidelnostmi a kazy ve vazbě), zvláště jemného kmentu by mělo být uchováváno 
zvlášť pečlivě. 

 
4.2.2. Vlhkost, teplota a plíseň 
 Další výrazné ohrožení liturgického textilu představuje sama vlhkost, ale hlavně 
z vlhkosti vyplývající plíseň.198 Optimální relativní vlhkost (50–60 %) je v kostelních 
prostorách, a zvláště méně větraných sakristiích, jen v několika měsících během roku. 
Obvykle je ovšem výrazně zvýšená (nad 60 %). Vlhkost je stálým problém pro většinu našich 
kostelů. Nebezpečí zvýšené vlhkosti se násobí v menších a nesnadno větratelných prostorách, 
kde může dojít dokonce k vysrážení vlhkosti na stěnách a plochách nábytku. Teplota 
v kostelech téměř vždy významně kolísá, takže dochází navíc ještě ke kondenzaci vlhkosti. 

                                                 

198 MARTINEK, Radek. Historie, pořádání a uchovávání liturgických oděvů – parament, s. 333. 
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Sama vlhkost krom toho urychluje různé chemické reakce, jejichž následkem např. pouštějí 
barvy či černají kovová vlákna apod. Zapomenuté kovové špendlíky začnou tak rezivět již po 
několika týdnech a po čase způsobují závažná mechanická poškození.  

Pokud nebývají podniknuty velké koncepční zákroky zaměřené na odvlhčení 
chrámových staveb (včetně sakristií) v rámci generálních oprav objektů a pokud textilie tak 
musí v daných interiérech zůstat, je třeba alespoň částečně zamezit negativním vlivům 
zvýšené vlhkosti. Nápravným prostředkem je především pravidelné větrání prostor, 
koneckonců už sám sv. Karel Boromejský v předpisech o sakristii v rámci Instructiones 
fabricae zmiňuje ideál, aby měla alespoň dvě okna, ke snazšímu větrání.199  

Stejně tak je třeba eliminovat vlhké mikroklima v dlouhodobě uzavřených skříních. 
Bylo doporučováno pravidelné větrání, vyložení zásuvek, dočasné otevření skříní apod. 
Dvakrát v roce při slunném počasí s minimální vlhkostí bylo možnou roucha vynést i ven a 
nechat větrat v polostínu, nikdy však nesměla a nesmí být vystavena přímému slunci.200 
Nejjednodušším a účinným preventivním prostředkem je přikrytí historického textilu čistým 
plátnem a jeho následné pravidelné vyměňování. V metodice z roku 1963 určené pro správce 
hradů a zámků je uvedeno, že „stará kostelní (mešní) roucha (paramenty), uložené zpravidla 
ve vlhkých přízemních sakristiích při zámeckých kaplích, je lépe přemístit do suchého 
textilního depozitáře v patře, zavěsit v obalech na ramínka, nebo uložit v zásuvkách, zvláště 
jde-li o staré brokáty [...]“201 A skutečně při prohlídkách depozitářů hradů a zámků po 
padesáti letech od vydání tohoto doporučení, bylo zjištěno uložení liturgického textilu téměř 
vždy ve vyšších patrech a v sušším prostředí.  

Další okolností, která významně ovlivňuje stav uchovávaného liturgického textilu, byť 
nepřímo, je teplota. Sama o sobě není pro textil tak škodlivá. Problematické jsou zejména 
prudké výkyvy teplot, které spouštějí další procesy. Prudkým oteplením či ochlazením se 
může např. snadno vysrážet vlhkost, především na stěnách skříní, někdy na samé textilii 
(třeba kovové výšivce), které pak mohou být živnou půdou pro plíseň. 
 

 
[MK_4] 
Arcibiskupství pražské, pootevřené zásuvky paramentní skříně z důvodu větrání. Při tomto 
řešení musí být paramenta navrchu překryta aby byla ochráněna před prachem. Foto: M. 
Kuldová, 2012.  
 

                                                 

199 MARTINEK, Radek. Liturgické textilie, jejich uložení a péče o ně ve světle závěrů Tridentského sněmu a 
církevních dokumentů. Na okraj „preventivního restaurování“ historického textilu, in: Bulletin Moravské galerie 
v Brně 70, Brno 2014, s. 158–159.  

200 MARTINEK, Radek. Karel Boromejský a idea „velkého úklidu“ v kostele. Příspěvek dějinám památkové péče 
v církvi, In: DÁŇOVÁ, Helena – MEZIHORÁKOVÁ, Klára – PRIX, Dalibor (edd.). Artem ad vitam. Kniha k poctě 
Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 556. 
201 BLAŽÍČEK, Oldřich Jakub. Péče o památkové interiéry a jednotlivé druhy památkového mobiliáře. Příručka 
pro správce státních hradů a zámků a všechny pracovníky odpovídající za stav uložení movitého inventáře, Praha 
1963, s. 46. 
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• Ideální vlhkost pro ukládání textilu je 45–55 %.  
• Prostory, kde jsou uloženy historické textilie, by se měly pravidelně větrat, ovšem v 

sušších měsících. 
• Je možné vynést roucha i ven a větrat je v polostínu, nutno vždy zamezit kontaktu 

s přímým sluncem. Zásuvky je možné nechat v průběhu letních (sušších) měsíců 
povytažené. 

• Ideální teplota pro dlouhodobé uložení textilií má být 10–20 (nejlépe 18–20) °C. 
V chrámových prostorech během roku výrazně kolísá, je tedy nutno zajistit častější 
kontroly stavu uchování především památkově chráněných textilií. Je třeba pamatovat 
na to, že vyšší teplota kombinovaná s vyšší vlhkostí je obzvláště nebezpečná z hlediska 
šíření plísní. 

• V ukládaném textilu nesmí být přítomny druhotné kovové předměty (např. špendlíky). 
Při zvýšené vlhkosti rychle rezatí a způsobují pak nevratná poškození. 
 

 
[MK_5] 
Ukázka zasažení povrchu textilie plísní. Foto: M. Kuldová, 2012. 
 

 
[MK_6] 
Větrání a sušení parament v exteriéru po předchozím řádném odstranění (otřením) plísně. 
Foto: M. Kuldová, 2012. 

 
Důsledkem dlouhodobě nevětraných prostor a zvýšené vlhkosti je přítomnost různých 

plísní. Jejich přítomnost signalizuje neudržitelnost takových prostor k uložení křehkých 
textilních předmětů. Signálem, že došlo k většímu napadení plísněmi, je samozřejmě 
přítomnost typického nakyslého zápachu, s nímž se můžeme setkat hlavně v kostelech a 
kaplích, které nejsou pravidelně využívány. Pokud jsou liturgické textilie zasaženy plísní, 
nezřídka se stává, že je jejich povrch celoplošně pokryt většinou nazelenalou nebo dokonce až 
bílou vrstvou.202 Tento stav vzniká v důsledku i několika máloleté absence základních úkonů, 
především větrání. Napadení plísní způsobuje narušení textilních vláken a postupnou ztrátu 
pevnosti tkaniny a její znečištění spóry. 

                                                 

202 Takto bylo např. postiženo poutní místo ve středních Čechách na Příbramsku v důsledku několikaletého 
přerušení přítomnosti jednoho z dobrovolníků, který větrání dříve zajišťoval. 
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• Vysoká vlhkost způsobuje plísně. 
• Příliš nízká vlhkost (příliš suché prostředí) může vést ke zkřehnutí vlákna. 
• Plíseň v počátečním stadiu lze z textilií odstranit již zmiňovaným způsobem, tj. odsátím 

vysavačem se síťkou přes hubici (podobně jako prachové nečistoty), je však nutné 
nechat roucho nejprve vyschnout, a po vysátí sáčky z vysavače ihned odstranit. 

• U komplikovaných reliéfních výšivek je pro tento účel mnohem vhodnější užití 
chirurgické odsávačky spuštěné na jemný chod. 

• Plíseň lze v některých případech odstranit i mokrou cestou – do vody s trochou octa 
namočíme houbičku a plíseň opatrně stíráme. Tuto metodu lze použít jen tehdy, že 
textilii necháme následně důkladně uschnout! 

• Při větším napadení textilních souborů plísní je úložný prostor pro člověka 
nebezpečný a je nutno zajistit ochranu jeho zdraví a pro textilie odborný zásah 
restaurátora. 

• Čištění (vysávání prachu) je ideální provádět za suchého počasí, ale ve stínu a nejlépe 
venku 

• Každý materiál má jinou nejvhodnější vlhkost, tedy zpravidla není možné dosáhnout 
ideální míry vlhkosti pro všechny uložené předměty, proto jako kompromisní je 

doporučena relativní vlhkost 45–55 % při teplotě 18–20 ° C. 
 
4.2.3. Světlo a jeho intenzita 
 Pro historický textil je dalším značně ohrožujícím faktorem světlo, respektive 
dlouhodobé vystavení jeho záření. Týká se to zejména nadměrného působení přímých 
slunečních paprsků, kdy dochází k rychlejšímu křehnutí a následnému rozpadání textilních 
materiálů, včetně ušlechtilého hedvábí. Již při kratším vystavení intenzivnímu osvětlení začne 
docházet k postupnému blednutí barev, kde je rozdíl patrný už po několika týdnech. 
Paramenta se používala vždy jen k liturgii, nikdy nebylo jejich účelem delší vystavení. Přesto 
u textilií po staletích pečlivě chráněných před světlem k barevnému posunu nakonec vždy 
dojde, což je patrné třeba na rozdílu mezi tkaninou plochy a tkaninou ve švu nebo na jiných 
skrytých místech (např. pod štíty pluviálů). K takovým defektům ve větší míře docházelo až v 
relativně nedávné době a vždy v důsledku nesprávného uložení.203 Církví předepisovaná 
praxe, aby roucha byla důstojně uložena v dobře uzavíratelných skříních v sakristiích měla 
minimalizovat i škodlivé sluneční záření. 
 

• Textilie musí být vždy chráněny před přímým světlem. Nesmí být nikdy uloženy (ani 
krátkodobě) u okna s přímým průnikem světla. 

• Blednutí (změna barevnosti) v souvislosti s vysokou intenzitou přímého světla je 
nevratná změna, výrazně znehodnocuje textilii, podobně u bílých látek působí světlo 
zase jejich žloutnutí. 

• Vlivem světla dochází ke křehnutí vláken a látka je pak náchylnější k poškození. 
• škodí infračervené (teplé) světlo i ultrafialové (UV) a to jak v podobě denního světla, 

ale také halogenových nebo úsporných žárovek. Nejvhodnější hodnota je 50 luxů. 
• Je třeba dbát, aby textilie nebyly vystaveny působení přímého světla (přirozeného, 

umělého) více, než jen na nezbytně nutnou dobu (při studiu, ve výstavních prostorách). 
 

                                                 

203 Např. pokud byla paramenta vynesena na plně osvětlené kruchty či do jiných sušších prostor, kde ale nadále 
zůstala nezakryta, čímž nebyla chráněna ani před prachem ani světlem. 
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4.2.4. Mechanická poškození 
 Při běžném používání bohoslužebných rouch nebylo možné vyhnout se zcela různým 
mechanickým poškozením. Určitý oděr povrchu tkaniny je však obvyklý a je známkou 
přirozeného stárnutí materiálu. Nejčastější byl oděr o hranu oltářní menzy, se kterým se 
setkáváme prakticky na všech kněžských kasulích. Opakovaná výsprava učinila z jejich 
předních stran často skutečná „umělecká“ díla. Větší poškození mohla způsobit oltářní menza 
opatřená háčky k zavěšení antependia. 
 

 
[MK_07] 
Detail velmi častého typu poškození ve střední části pektorální strany kasule způsobení 
oděrem o hranu menzy. Foto: M. Kuldová, 2019. 
 
 I při uložení mohlo dojít k mechanickému poškození se značnými následky. Největším 
problémem vždy bylo (a je) zavěšení roucha na nesprávně tvarované ramínko. V takovém 
případě docházelo k neúměrnému zatížení ramenních partií a jejich následnému roztržení. To 
se mohlo stát také v případě, že roucho bylo sice ukládáno naležato do zásuvky, ale 
z ochranných důvodů bylo obráceno podšívkou navrch. Pokud totiž byla ramena zdobena 
výšivkou apod., mohlo opakované obracení započít proces rychlého poškození 
v nejnáročnějších ramenních partiích. Dodnes je ideální roucho v zásuvce neobracet rubem 
navrch, namáhané ramenní partie vyložit papírovou dutinkou náležitých rozměrů (ideálně 
obalenou aspoň nekyselým hedvábným papírem) a následně vše dokonale překrýt sepraným 
plátnem nebo hedvábným papírem. Velká mechanická poškození vznikala nejčastěji, pokud 
byly oděvy dlouhodobě ponechány nevyrovnané (se zbytečnými záhyby) a v nevyhovující 
poloze. Nebezpečné je i ponechání těžkých rouch ve větších vrstvách nad sebou. Hrozí tak 
deformace reliéfních detailů, ať už u výšivky, tak u některých vzorovaných textilií, tzv. 
patentních (tlačených) bavlněných sametů i jejich postupné vyhlazení, a tudíž ztráta vzoru. 
 

• Při manipulaci s křehkými historickými textiliemi je nutno postupovat se zvýšenou 
opatrností. 

• Při ojedinělém bohoslužebném užití historických parament je nutno poučit duchovní 
(celebranty), jakým způsobem s oděvy nakládat a zmínit rizikové faktory, kterých je 
nutno se varovat (např. opadávání korálků, výšivek zvláště při přímém sezení 
apod.).204 

                                                 

204 Pokud se historická roucha příležitostně používají při bohoslužbách je třeba zohlednit následující faktory a 
informovat o nich celebranta: vždy mějte čisté ruce, pot je poškozuje, paramenta bezprostředně po použití nechte 
vyvětrat (např. zavěšená) a nevracejte je okamžitě do skříně, jednotlivá roucha střídejte, aby míra opotřebení 
byla podobná. Při sezení v paramentech je vhodné se o zadní díl kasule (dalmatiky nebo pluviálu) neopírat ani 
zvláště na něm nesedět (např. může být přehozen přes sedadlo). Paramenta je nutno oblékat pomalu, beze 
spěchu, aby se zabránilo zbytečnému poškození.  
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• Výraznou nevratnou deformaci způsobuje např. užití nesprávně formovaných ramínek 
u rouch ukládaných vertikálním způsobem zavěšení. 

• Historicky cenná nebo náročným způsobem zpracovaná roucha by se nikdy neměla 
obracet rubem navrch. Dochází pak k trvalým deformacím v ramenních partiích, 
popřípadě k poškození jejich vyšívacího zpracování. 

• Roucha by při horizontálním uložení měla být co nejvíce vyrovnána (vyhlazena) 
v ploše, každý zbytečně ponechaný záhyb je zdrojem deformace nebo poškození 
vytvořením ostrých záhybů. Toto nebezpečí narůstá, pokud je tkanina výrazně 
neúměrně zatížena dalšími rouchy. 

 
4.2.5. Živočišní škůdci 
 Během velmi krátké doby může být textil včetně liturgického poškozen, a to nevratně 
biologickými škůdci. Nejvíce jsou škůdci ohroženy předměty z vlny a dalších materiálů 
živočišného původu, hedvábí však napadají jen vzácně. Mol šatní (Tineolla bisselliella) a mol 
čalounový (Trichophaga tapetzella) představuje hrozbu pro vlněné obleky a koberce i 
v běžném prostředí, odkud si mnozí přinášejí vlastní zkušenosti s potlačováním jeho výskytu. 
Pro prevenci vůči tomuto škůdci je důležité znát jeho životní cykly. Podle teploty dochází 
k vylíhnutí 2–3 generací housenek za rok (ve vytápěných prostorách třikrát za rok).205 
Housenky se můžou vylíhnout až z dvou set vajíček nakladených samičkou. Vylíhnuté 
housenky se živí textilním materiálem, který nevratně mizí. Přitom vylučují vlákna 
chodbiček, v nichž se snáze pohybují, a které ulpívají na textilii.206 
 Jako prevenci lze doporučit pravidelnou kontrolu, ideálně čtyřikrát za rok. Kontrolovat 
a vyměňovat je třeba i přírodní nebo umělé insekticidy, které by měly být vkládány co 
nejblíže ohroženým textiliím, avšak neměly by s nimi přijít do přímého kontaktu.207 Řídit 
bychom se měli doporučeními k použití. Tradičně lze používat ověřené přírodní odpuzovače 
hmyzu, jakými jsou levandule, máta nebo tabák.208 Je však nezbytně nutné je pravidelně 
kontrolovat a měnit, aby byly ještě účinné a naopak nepůsobily ve vlhčím prostředí jako živná 
půda pro plíseň.209 
 Nejrychleji vznikají škody působením hlodavců. Hlodavci poškozují textilie dvěma 
způsoby. Nevratným způsobem je okus textilie. Jeho důsledkem je např. trvalá ztráta tvaru 
příslušného oděvu, přesněji jeho rozcupování, které hlodavci provádějí za účelem stavby 
svých hnízd, zejména v klidných a nekontrolovaných zákoutích skříní. Škodlivé jsou i 
agresivní exkrementy hlodavců. Preventivně lze proti nim bojovat pastmi a jinými nástrahami, 
kontrolou stavebního stavu interiéru, kde můžou být dutiny a jiné hůře spatřitelné vstupy. 
Další možností je přenesení textilií do zajištěných místností, především do místností ve 
vyšších nadzemních patrech. Ale i v těchto případech je na místě stálá kontrola, především 
z důvodu migrace hlodavců v době zvýšených mrazů apod.  
 

                                                 

205 BEZDĚK, Ladislav et al. Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce, s. 82–83. 
206 Tamtéž. V této metodice je naprosto dostačujícím způsobem poukázáno na životní cykly a z nich vyplývající 
ohrožení pro textilie, zejména vlněné. 
207 Např. mezi sběrateli koberců je k prevenci před destruktivní činností mola šatního užíván postřik 
Molantinem SP, který při správné aplikaci na vlněný materiál dokáže zabránit tomuto biologickému napadení. 
Přípravek by se měl aplikovat dle doporučení výrobce a vždy po poradě s odborníky na restaurování textilu – viz 
BEZDĚK et al. Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce, s. 82. 
208 BOBEK, Karel et al. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, Praha 2011, s. 82–113. 
209 Následující uvedené metodiky lze považovat za obecně platné i pro problematiku, která je shodná obecně 
pro péči o textilní památky, nejen liturgické: BEZDĚK, Ladislav et al. Metodika průzkumu, dokumentace a péče o 
orientální koberce a BOBEK, Karel et al. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, Praha 2011. 
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[MK_08] 
Detail kasule nevratně poškozené hlodavci. Foto: M. Kuldová, 2010. 
 

• Účinnou ochranou před živočišnými škůdci je především pravidelná kontrola stavu 
uložení. 

• Mol šatní napadá především vlnu, hedvábné tkaniny jsou jen málokdy cílem jeho 
zájmů, přesto je vhodné odpuzovat ho od předmětů alespoň aromatickými bylinami 
(levandule) apod. Ostatní ochrana je stejná jako u soudobého textilu. 

 
4.3. Uložení liturgického textilu  

Kromě muzeí existují dvě zásadní skupiny liturgického textilu, který je uložen 
většinou ještě na svých původních místech v rámci celého území. Nejpočetnější představuje 
liturgický textil ve vlastnictví římskokatolické církve. Ten je uložený zejména v sakristiích, 
v klenotnicích, na oratořích, na farách apod. či svozových diecézních depozitářích. Druhou 
významnou skupinu představují paramenta státních hradů a zámků. Každý chrám nebo 
zámecká kaple jsou autentickým svědkem místní historické paměti. Je proto stále 
doporučeníhodné, aby většina dochovaných historických bohoslužebných oděvů zůstala 
uchována i nadále na původním místě. 

  
4.3.1. Dlouhodobé ukládání in situ 
   
Sakristie 

Při stavbě chrámu bylo nutno už od počátku počítat, aby tu bylo zvláštní místo, kde 
bude možné bohoslužebné předměty bezpečně uchovávat. Nejprve jím nepochybně byla jen 
zvláštní truhlice, dobře uzavíratelná a uložená v blízkosti oltáře. Záhy však začalo vznikat i 
chrámové zázemí – sakristie. Zde se začaly uchovávat bohoslužebné předměty v čase mimo 
konání liturgie. Tady se mohli kněží náležitě obléknout a připravit k posvátným obřadům. Pro 
největší vzácnosti se později začaly stavět lépe zabezpečené místnosti, nejčastěji přímo nad 
sakristií nebo ve věžích apod., pro něž se vžilo označení depositoria či tresoria. Prvořadou 
osobou, jež měla péči o chrámové vybavení na starosti, byl sakristán čili ochránce posvátných 
předmětů zv. sacrarii custos. Ve větších kostelech, katedrálách a v klášterech jí vždy byl 
klerik a vyžadovala se po něm příslušná teoretická i praktická průprava. V menších kostelech 
a na venkově mohl toto zodpovědné místo zastávat osvědčený laický spolupracovník faráře.  
 Podle milánských synod měla být ideální sakristie zbudována v blízkosti presbytáře na 
jižní straně kostela, protože jen takové místo je plné rozptýleného světla, ale bez 
dlouhodobého intenzivního svitu slunce. Zvláštní pozornost měla být při stavbě věnována 
podezdívce, aby podlaha sakristie byla nad okolním terénem. K odvádění vlhkosti měly 
sloužit menší odvětrávací šachty zabudované přímo do základů a samotná podlaha měla být 
kryta jen menšími kamennými deskami nebo cihlami, aby se pod nimi příliš neshromažďovala 
vlhkost. Ideálem byla rovněž (nejméně) dvě okna opatřená mřížemi, aby jimi bylo možno 
pravidelně větrat a při jasném nebi v teplých měsících zajistit i průvan teplého vzduchu. V 
květnu a v září, kdy je (v Itálii) nejmenší vzdušná vlhkost měla být paramenta vynesena ven 
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do polostínu a řádně vyvětrána. Podobnou službu však mohlo splnit i postupné vytahování 
zásuvek při proudění teplého vzduchu otevřenými okny. V ty dny měl v kostele probíhat 
zároveň velký a pečlivý úklid. 
  

 
[RM_57]  
Sakristie a její vybavení skříněmi se zvláštními ramínky k zavěšení parament. Mědiryt 
doprovázející kapitolu o úloze sakristána v Caeremoniale episcoporum (Řím 1633), Hradec 
Králové, Biskupská rezidence – Trautmannsdrorfská knihovna. Foto: R. Martinek, 2013.  
 

 
[RM_58]  
Ideální sakristánská skříň na rozměrná paramenta. Mědiryt z knihy Jakoba Müllera Das 
Kirchen-Geschmuck, Mnichov 1591. Soukromá sbírka. Foto: R. Martinek, 2013.  
 
 Sakristie jsou i dnes nedílnou součástí chrámového života. V řadě z nich je dochováno 
staré historické vybavení, včetně skříní apod., kam lze i dnes bezpečně ukládat cenná 
historická roucha jako před staletími. Soudobá moderní liturgická roucha se většinou už 
zavěšují na ramínka a ke svému uložení potřebují zcela odlišný typ úložných prostor, proto se 
pro ně obvykle pořizují novodobé skříně. Paramenta starých barokních střihů se po 
liturgických reformách přestala ve větší míře používat. Někteří duchovní je proto odložili (v 
těch lepších případech) na oratoře či jiná místa, kde se měla původně uchovávat jen ta 
nejvzácnější roucha a starší kredenční skříně používají k ukládání různých jiných potřeb 
nezbytných k řádnému zajištění chodu kostela. V některých sakristiích byl starý nábytek nebo 
jeho část z ryze funkčních důvodů nahrazen novým, což obvykle narušilo její obvykle 
jednolitě komponovaný historický ráz. 
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Skříně 
Nejdůležitějším vybavením sakristie měla být velká skříň (armarium), respektive více 

skříní, aby mohla být liturgická roucha, kalichy, monstrance a bohoslužebné knihy (libri) 
uloženy samostatně. Postupným spojováním z nich později vznikl specifický kus nábytku 
nazývaný příznačně sakristánská kredenc.  
 Skříně měly být z masivních desek z kvalitního ořechového dřeva pevně spojených k 
sobě. Ideální výškou se zdálo být asi 1,2 m. Ve skříních tohoto typu se měla roucha, 
především kněžské kasule ukládat naležato. Soupravy z méně nákladných látek určených k 
všednodennímu užití (paramenta ferialia) měla být uložena stranou od těch určených ke 
slavnostem, kterých se užívalo zřídka (paramenta solemniora).  

V menších zavěšených skříňkách se do menších zásuvek měly ukládat nejenom 
kalichy a knihy, ale i tzv. kostelní prádlo ze lnu (linteamina) nejvyšší důležitosti (řádně 
posvěcené), tj. především škrobené korporály uložené v dobře uzavíratelných krabičkách 
(theca corporalis). V katedrálních či jiných významnějších chrámech měla být navíc 
v sakristii zvláštní skříň vhodná k uchovávání těch nejvzácnějších bohoslužebných rouch 
(vestiarium insigniorum).  
 Velký problém s uložením a následnou manipulací se týkal hlavně pluviálů. Tyto 
půlkruhové pláště pro asistující duchovní měly v rozloženém stavu značné rozměry, tj. asi 130 
cm výšky a téměř 270 cm celkové délky. Jejich zhotovování z nákladných látek protkávaných 
drahými kovy nebo plošně vyšívaných či jinak zdobených stejným způsobem jako hlavní 
mešní roucho však znemožňovalo následnou manipulaci, byť by dřevěné ramínko bylo střihu 
roucha uzpůsobeno sebelepším způsobem. Skříň na pluviály měla být poměrně značně 
vysoká, skoro 3 m) a hluboká nejméně 90 cm, uzavřená bezpečným zámkem. V její spodní 
části měly být samostatně vyjímatelné zásuvky do maximální výšky cca 90 cm). V horní části 
skříně doporučují Instructiones laťová, dobře ohlazená podlouhlá ramena připevněná panty k 
bočním stěnám a zhotovená tak, aby se daly střídavě vyklánět do prostoru ke snadnější 
manipulaci. Jedině tímto způsobem bylo totiž možné vhodně uložit rozměrné pluviály, 
kterých ve větších kostelech mohly být desítky kusů.210 Na ostatní obdobná ramena, doplněná 
navíc subtilními háčky, bylo možné v řadách zavěsit i těžká vyšívaná, brokátová či kožená 
antependia, ať už samostatná nebo vypnutá na pomocném dřevěném rámu a ostatní kněžská 
paramenta na příslušně formovaných ramínkách. V českých zemích se s takovými skříněmi 
setkáváme v sakristiích velkých klášterních chrámů, jejich vnitřní systém dnes už bohužel 
obvykle nebývá dochován. 
 Samostatnou skříň (armarium indumentorum canonicalium) měli mít v katedrálních 
kostelech i kanovníci, aby si do ní mohli uložit svůj chórový oděv, k nimž kromě krajkových 
rochet patřily i pláštíky ze vzácnějších kožešin zv. almuce. Mezi bohoslužebná roucha 
uložená v zásuvkách se k odpuzování hmyzích škůdců měly vkládat uschlé plátky vonných 
růží, suchých květů levandule bohatých na vonné silice nebo jiných aromatických rostlin, jak 
je v tom kterém kraji zvykem. 
 

                                                 

210 Podle Instructionum fabricae měla mít katedrála nejméně pět pluviálů pro asistující kněze, choralisty a 
mansionáře, a to ve všech předepsaných barvách, tj. nejméně 25 kusů. 
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[MK_09] 
Arcibiskupství pražské, paramentní skřň s hlubšími a mělčími zásuvkami, ideální řešení pro 
ukládání více typů liturgického textilu. Foto: M. Kuldová, 2015.  

 
[MK_10] 
Arcibiskupství pražské, skříň na pluviály je v běžných sakristiích přítomna ojediněle, v tomto 
kostele je umístěna v podkruchtí. Foto: M. Kuldová, 2009. 
 
 
Horizontální uložení v paramentní skříni 
 V terénu je v horizontální poloze v současnosti uložena asi jen polovina dochovaného 
liturgického textilu. U farních kostelů je jednou z příčin neuspokojivý stav původních 
úložných prostor, často drahocenných truhlářských prací, dříve výjimečných svým 
uměleckým zpracováním stejně jako s individualizovaným technickým řešením. Dnešní užití 
sakristie obvykle nenaplňuje funkční možností a je zároveň jakousi šatnou a převlékárnou, ale 
i depozitářem k uložení nepoužívaných hodnotných předmětů, zvláště křehkých a na uložení 
náročných textilií. Převažuje požadavek, aby byla především funkčním, ryze účelovým 
prostorem.211  
 Do zásuvek by měla být jednotlivá roucha vkládána velmi opatrně. V ideálním případě 
by měla být od sebe oddělena plátny, jež by se měla pravidelně prát (alespoň svrchní krycí 
plátna je vhodná prát přibližně jednou za dva roky). Pro překrytí je nejvhodnější bavlněné 
nebo lněné bílé prostěradlo, které je pravidelně práno, ale nijak dál není škrobeno, protože 
škrob by ve vlhčím prostředí mohl být počátečním zdrojem plísně. Plátno ochrání paramenta 
před špínou, stejně jako před i padajícími požerky červotoče.212 Proti prachu, nikoliv 
vzájemnému oděru, ochrání i jedno prostěradlo, kterým mohou být překryta všechna roucha 
v zásuvce.  

                                                 

211 Historický liturgický textil zde uložený je často jakýmsi „břemenem“ v obvyklém provozu farnosti. 
Většinou je uložen v těžko otevíratelných zásuvkách paramentních skříní, na jejichž opravu většinou chybí 
finanční prostředky. Většinou je k užívání nejvhodnější vrchní zásuvky, kde bývají v různém stavu uchovávána 
používaná oltářní plátna. 
212 Dřevěný prášek coby produkt působení dřevokazného hmyzu. Plátnem přetažená paramenta toto znečištění 
zachytí, takže stačí plátno akorát vyklepat. Vzhledem ke stavu paramentních skříní v ČR nejde o ojedinělý stav. 
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[MK_11] 
Detaily zmírnění přehybů a skladů u jednotlivých druhů parament (zejména v citlivých 
částech výšivek, apod.) pomocí vypodložení papírovými trubičkami (od kuchyňských 
papírových utěrek) jednoduše obalenými nekyselým papírem, při uložení ve vodorovné 
poloze (tedy většinou zásuvkách paramentních skříní). Foto: M. Kuldová, 2020  
 

 
[MK_12] 
Ukázka roštů v paramentní skříni. Jejich výhodou je větší možnost proudění vzduchu, v 
terénu jsou zastoupena v menšině. Foto: M. Kuldová, 2011. 
Speciální mělké zásuvky některých paramentních skříní počítaly s uložením pouze jedné 
mešní soupravy, tedy kasule, štoly, manipulu, vela na kalich a burzy s pallou. Hlubší zásuvky 
v menších kostelech obvykle počítaly s uložením souprav podle jednotlivých liturgických 
barev, obvykle podle četnosti užívání a v jedné zvláštní pak byla roucha nejslavnostnější.  
 

 
[MK_29] 
Optimální způsob uložení rochety (případně alby, apod.) zabalené do čistého pravidelně 
praného plátna (či nekyselého papíru) a do krabice, která by měla být ještě popsaná pro 
rychlou a snadnou identifikaci. – Foto: M. Kuldová, 2020 
 

 
[MK_30] 
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Jedna z možností uchovávání drobnějších předmětů v ušitých kapsách. Ty by měly být 
dostatečně volné, aby ukládání předmětů do nich nebylo ohroženo oděrem. Ideální je ušité 
pouzdro pro každou bursu, pallu, apod. Případně lze jednotlivé kusy zvlášť zabalit a vložit do 
jedné společné kapsy. Foto: Marie Kuldová, 2020. 
 
 
 
K uložení v zásuvkách je potřeba zohlednit několik jednoduchých pravidel:  

• Ideálem je, aby se roucha vrstvila na sebe co nejméně. U hlubších zásuvek by počet 
rouch neměl být vyšší, než je polovina jejich výšky. 

• Stejně nebezpečná jako vysoká vrstva rouch nad sebou, je nevhodné uložení k 
manipulaci, např. při ustavičném hledání (tzv. listování) mezi nimi. 

• Roucha nejstarší, nejcennější, nejkřehčí (třeba částečně zteřelá) nebo nejtěžší by měla 
vždy při dlouhodobém uložení ležet; dospodu by se měla ukládat roucha těžší a nad ně 
materiálově křehčí (většinou vyšívaná), eventuálně roucha plochá a hladká a bez 
reliéfní struktury a teprve nad ně roucha s výraznějším reliéfem (ať už tkaným nebo 
vyšívaným). 

• Dospodu by se měla dávat roucha méně významná, tj. bez jakýchkoliv ozdob, nad ně 
pak roucha s náročnější výzdobou. 

• Roucha z těžkých tkanin bohatě protkávaných kovovými dracouny nebo např. vysoce 
reliéfně vyšívané by se nikdy neměly otáčet podšívkou navrch – hrozí poškození 
v ramenních partiích. 

• Je-li výšivka reliéfní, měla by na ni být přiložena ještě navíc měkčí textilie (např. 
flanel) a plátno, aby se výšivky neležely na sobě. 

• Ostrý přehyb v ramenních partiích u vzácnějších či starších rouch by měl být zmírněn 
vloženými papírovými dutinkami (čili nejběžněji dostupnými roličkami od kuchyňských 
utěrek nebo nastavené od toaletního papíru apod.) přiměřené velikosti a průměru. 
(ideálně obalenými nekyselým papírem nebo sepraným plátnem), stejně dobře může 
posloužit alespoň zmačkaný nekyselý hedvábný papír vložený do ramenou. 

• Textilie by měly být v ploše maximálně rozložené, aby se minimalizoval počet záhybů 
či skladů, které by se mohly dlouhodobým uložením zafixovat a být hodně znát, u 
některých látek (samety) by mohlo dojít k nevratným otiskům do měkkého hedvábného 
flóru (vlasu). 

• Textilií větších rozměrů (pluviálů, baldachýnů, antependií) by mělo i ve vyšších 
zásuvkách být co nejméně. Velmi komplikované je skládání rozměrných pluviálů, 
jejichž míry mají šířku kolem tří metrů. Významné klášterní kostely měly dříve pro 
uložení pluviálů dokonce speciální skříně. Pokud jsme nuceni pluviál složit, je třeba 
dát pozor na komplikované reliéfní výšivky (především na pluviálovém štítu), aby 
nedošlo k jeho zlomení. Všechny ohyby látek s náročnou výzdobou (tkanou, vyšívanou) 
by měly být co nejmírnější, v každém případě je nutné do skladů vkládat papírové 
dutinky různých rozměrů, ideálně obalených nekyselým papírem nebo sepraným 
plátnem. 

• Pokud se některá roucha ještě užívají, měla být uložena ve zvláštní zásuvce, aby 
v ostatních mohl být spíše „depozitární“ režim; pokud to není možné, měla by být vždy 
nahoře v zásuvce, aby nedocházelo ke zbytečné manipulaci s ostatními uloženými 
rouchy. 
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• Neméně důležité je zajištění opětného správného uložení do zásuvky (po použití, 
průzkumu nebo vyvětrání).213  

 
Vertikální uložení v paramentní skříni  
 Dalším nejčastějším způsobem je uložení ve vertikální poloze zavěšením na 
ramínkách, tedy v různě hlubokých, v podstatě šatních skříních. Ty lze pro uložení textilu 
používat jen v takových místech, kde je (v sakristii) zajištěno pravidelné větrání, a kde není 
zřejmý výskyt vlhkosti, jež je živnou půdou pro plísně. V oratořích a chrámových 
depozitářích (tzv. horních sakristiích) bývá obvykle sušší vzduch, v minulosti se sem obvykle 
ukládala méně užívaná, slavnostnější a cennější roucha. Při špatném způsobu zavěšení ve 
skříních vznikají nevratné změny poškozující funkčnost roucha (poškození v ramenou, 
vytržení) i estetický účinek (poškození výšivek či jiných reliéfních struktur roucha apod.).  
 

 
[RM_59]  
Zásuvky paramentní skříně s původními papírovými štítky označujícími liturgickou barvu a 
stupeň slavnostnosti uložených rouch, 18. stol. Lyon, Francie. Foto: R. Martinek, 2018. 

                                                 

213 Při terénním průzkumu vyšlo najevo, že obsah skříní v depozitářích náhodně prověřených, po čase 
připomínal stav srovnatelný s náhodným naházením do skříně, kdy tam byl dříve složený liturgický textil nyní 
„uložený“ v mnoha nových skladech (i zmačkání), které pro historické výšivky provedené většinou na křehkých 
hedvábných materiálech můžou být devastační.  
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[RM_60]  
Dřevěná ramínka k uložení rozměrnějších bohoslužebných textilií (kasulí) v sakristii patrně 
z počátku 19. století. Hradec Králové, Církevní sbírka. Depozitář Biskupství 
královéhradeckého, starší původ nezjištěn. Foto: R. Martinek, 2014. 

 
[MK_13] 
Uložení parament na ramínka je třeba doplnit alespoň společným přehozením ideálně čistým 
plátnem proti prachu. Foto: M. Kuldová, 2009.  

  
[MK_14a]+[MK_14b] 
Dřevěná historická ramínka k uložení bohoslužebných textilí. Děčín, zámecký kostel 
Povýšení sv. Kříže. Při nedostatku vhodných ramínek lze různým obalením vytvořit i z 
běžného ramínka funkční pro liturgické oděvy. Foto: M. Kuldová, 2019. 
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K uložení historických parament zavěšením na ramínkách je potřeba zohlednit 
následující pravidla:  
 

• K uložení liturgických rouch zavěšením je naprosto nezbytně nutné mít vhodné 
ramínko. Už ve středověkých a barokních sakristiích šlo obvykle o speciální typy 
ramínek – odlišné pro kasule, dalmatiky a pluviály. Naprosto nevhodná jsou moderní 
ramínka, ať už jsou dřevěná nebo z jiných materiálů. K dlouhodobému uložení 
zavěšením je dnes nutno zohlednit i individualitu střihů jednotlivých rouch – ramínko 
musí v ramenou pevně kopírovat střih (tvar) roucha, aby nedošlo k jeho poškození, 
odpovídající by měla být i šířka, aby při příliš úzkém ramínku nedocházelo po 
stranách (resp. hranách) k ostrým deformacím. Je doporučeno, aby ramínka byla 
individualizovaná k příslušnému rouchu, v ideálním případě i textilní (plátěný) potah. 

• Roucha z náročných materiálů (výšivka, tkaniny s reliéfem) by se ani na ramínku 
neměly obracet podšívkou navrch. Kromě obligátního poškození ramenních partií by 
mohl být poškozen dekor (tkaný, vyšívaný apod.) oděrem o ramínko. 

• Nouzově lze použít i běžná ramínka, ale nejlépe „kabátová“ s oblými konci nebo t je 
třeba možné prověšení zmírnit např. nasazením papírových trubek či obalením 
ramínka textilií apod.  

• Ideálem je, aby každé roucho mělo svůj vlastní speciální povlak ušitý ze sepraného 
bavlněného nebo lněného plátna, které je však nutno jednou za čas vyprat (podle 
prašnosti, četnosti užívání apod.). Povlak by měl být rovněž zespodu proti prachu 
uzavíratelný. Pokud není možné roucha opatřit jednotlivými povlaky, je vhodné 
alespoň roucha zakrýt vždy po několika kusech za sebou. 

• U rouch zavěšených na ramínkách v dobře uzavíratelné skříni by měla být zajištěna, 
aby příliš nedoléhala k sobě, tj. aby mezi nimi byla vždy dostatečná mezera, aby mohl 
proudit vzduch mezi nimi.  

   
4.3.2. Muzejní depozitáře 

Uchování liturgických oděvů v depozitářích muzeí vychází z možností, které byly 
využívány při jejich původním uložení v sakristiích. Dva základní způsoby pracují buď 
s vertikálním (zavěšení) nebo horizontálním ukládáním. První z možností vyžaduje tyčový 
stojan nebo skříň odpovídajících rozměrů a především vhodně tvarovaná ramínka, příslušející 
danému typu oděvu a respektující střih roucha. Paramenta na ramínkách zavěšených na volně 
stojících kovových stojanech jsou opatřována látkovým obalem, který chrání oděv před 
prachem nebo odřením.214  

Druhá varianta, horizontální ukládání parament, je optimálním způsobem uložení a 
dlouhodobým trendem v muzejní praxi. Prosazení závisí především na finančních možnostech 
instituce. Mobiliář pro uložení v depozitářích vychází z tradičního vybavení kostelních 
sakristií. Barokní dřevěné skříně s náročnou řezbářskou výzdobou ukrývající zásuvky jsou 
v depozitářích nahrazeny funkčními skříněmi a regály. Používají se stabilní zásuvkové prvky 
nebo posuvný regálový systém. Při výběru zařízení depozitáře hraje roli materiál pro jeho 
výrobu. Volí se mezi dřevěným nebo kovovým mobiliářem.215 V poslední době se 

                                                 

214 V minulosti používané igelitové obaly byly nahrazovány vhodnějšími obaly bavlněnými, viz BUČKOVÁ, 
Markéta. Uložení historického textilu v depozitáři (UPM), In: Seminář restaurování textilu, Pardubice 1993, s. 
74. Plátěné obaly, nebo alespoň hedvábný papír či celofán, byly doporučovány pro paramenta uložená na 
hradech a zámcích, viz BLAŽKOVÁ, Jarmila. Jak ošetřovat textilie (separát) 1956, s. 9–12. 
215 Výběr materiálu, jeho složení a povrchová úprava musí odpovídat kvalitě požadované pro uložení 
historického textilu. Před zadáním výroby (nejlépe specializované firmě) je nutné mít na zřeteli optimální 
funkčnost vybavení (např. vyhovující cirkulace vzduchu). 
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upřednostňuje v depozitářích domácích muzeí vybavení kovovými regály, které mohou mít 
zásuvky nebo jsou v nich umístěny papírové krabice.216 Zásuvky pro liturgický textil mají 
standardní rozměry odpovídající velikosti jednotlivých liturgických rouch rozložených bez 
ohybů. Hloubka je nižší s předpokladem ideálního uložení jediného kusu. Při uložení kasulí a 
dalmatik je vhodné místa ramen a rukávů, kde je tkanina přehnuta, podložit měkkou 
vycpávkou, např. hedvábným papírem. Speciální uložení vyžaduje nejrozměrnější oděv, tj. 
pluviál. Při snaze o uložení pluviálu v celé ploše bez přehnutí jsou zvoleny zásuvky 
půlkruhové, které se otvírají otočením kolem středové osy.  
 

 
[MGJ_05]  
Pohled do depozitáře textilu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kovové regály s 
otočnými půlkruhovými zásuvkami na uložení pluviálů. Foto: Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze, Ondřej Kocourek, 2019. 
 
4.4. Shrnutí základních pravidel péče a užívání  
 
Obecná doporučení: 

• Vždy mějte čisté ruce – pot je poškozuje (v případě manipulace se znečištěnými 
textiliemi použijte např. „archivní“ rukavice). 

• Větrejte (přílišná vlhkost ani přílišné sucho neprospívá).  
• Střídejte jednotlivá paramenta, aby míra opotřebení byla podobná. 
• Při sezení v paramentech se neopírejte o zadní díl kasule/dalmatiky/pluviálu ani 

zvláště na něm neseďte (např. může být přehozen přes sedadlo). 
• Paramenta oblékejte bez hektičnosti, aby se zabránilo zbytečnému poškození. 
• Paramenta bezprostředně po použití nechte vyvětrat (např. zavěšená) a nevracejte je 

okamžitě do skříně. 
 
Kontrola a prevence: 

• Pravidelně kontrolujte stav. 
• Ochrana proti molům: levandulové sáčky a/nebo cedrové dřevo (je třeba je pravidelně 

kontrolovat, aby nebylo zdrojem plísní), nepoužívejte chemické pesticidy, které mohou 
nejen poškodit textilie, ale ublížit i lidem. 

 
Uložení: 

• Horizontální uložení („na ležato“) je doporučeno jako vhodnější, zvláště u starších 
parament. Nejlepší jsou skříně s více mělkými zásuvkami, aby paramenta neležela na 
sobě ve více vrstvách. 

• Používejte ochranné potahy z bavlny nebo lnu. 
• Neuchovávejte v plastových obalech, těsně uzavřených skříních, krabicích 

                                                 

216 Vhodné jsou kartonové krabice splňující nároky pro uložení historického textilu (např. použití nekyselého 
papíru) od specializovaných výrobců. 
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 uchovávejte v uzavíratelných, ale větratelných skříních. 
  
Při horizontálním uložení:  

• Je nutné mezi jednotlivé kusy vložit buď nekyselý hedvábný papír, nebo plátno 
(alespoň dvakrát prané). 

• V ramenou kasuli či dalmatiku „vystlat“ a to buď složeným nekyselým hedvábným 
papírem, nebo nekyselou papírovou rolkou. 

• Není vhodné dávat na sebe větší množství jednotlivých parament. 
• Výšivky se nesmí dotýkat.  

 
Při závěsném uložení: 

• při zavěšení na tyče nesmí být výšivky a střední/ozdobné pásy ohnuty přes ramínko 
• použijte parametrická (paramentní) ramínka, které budou tvarově přizpůsobena 

příslušným tvarům parament (kasule, dalmatiky, pluviály apod.) 
• textilie nechte volně viset 

 
   
 
4.5. Od oprav po restaurování parament 
 

Tradičním prostředím, ve kterém vznikaly a následně byly opravovány textilie pro 
kostelní prostor, byly především dílny profesionálních městských vyšívačů, v největší míře 
však ženských klášterů. O opravách rozhodoval obvykle sakristán, ve větších kostelech jím 
byl obvykle klerik, který směl manipulovat s posvěcenými předměty. Církevní instituce si 
byly vědomy náročnosti oprav, proto obvykle apelovaly na duchovní, aby s paramenty dobře 
zacházeli. Zvláště apelovaly na řádné vybavení sakristie příslušným mobiliářem, aby roucha 
byla udržována v čistotě, aby většina rouch měla buď příslušné obaly a povlaky, a menší 
součásti byly v krabičkách (hlavně korporály) a pouzdrech (náročně vyšívané mitry apod.) a 
tak aby se předešlo nutným opravám.217 V pozdější praxi se této snaze předejít nutným 
opravám začalo říkat preventivní restaurování.218  
 Po Tridentském koncilu si získala rychle ve světě věhlas Instrukce o uměleckém 
zařízení a vybavení kostela (lat. Instructionum fabricae,1577)219, která kromě podoby kostela 
ovlivnila i podobu a vybavení sakristie, nebo požadavky na zhotovování parament (vzhledem 
k materiálu, výzdobě, ale i nutnému počtu). Pro liturgické umělecké řemeslo měla mimořádný 
význam další instrukce, a to Pravidla a předpisy o čistotě a úpravnosti kostelů, oltářů, 
posvátných míst a chrámového vybavení (instrukce De nitore et munditia, 1584).220 Na 
několik staletí tu byla v přehledném sumáři doporučena péče o liturgické textilie. V těchto 
dokumentech je velmi konkrétně popsaná stálá i občasná péče o liturgické textilie, včetně 

                                                 

217 Podrobněji viz MARTINEK, Radek. Liturgické textilie, jejich uložení a péče o ně ve světle závěrů 
Tridentského sněmu a církevních dokumentů. Na okraj „preventivního restaurování“ historického textilu, in: 
Bulletin Moravské galerie v Brně 70, Brno 2014, s. 156–165.  
218 BRANDI, Cesare. Teorie restaurování, Praha 2000, s. 85–87.  
219 Instructionum Fabricae et Suppellectilis ecclesiasticae libri duo. Moderní edici vydal a doplnil obsáhlým 
historickým úvodem M. MARINELLI – viz Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae Libri II Caroli 
Borromei (Monumenta studia instrumenta liturgica 8, ed. Stefano DELLA TORRE, Massimo MARINELLI), Libreria 
Editrice Vaticana, Roma – Città del Vaticano 2000. 
220 Regulae et instructiones de nitore et munditia ecclesiarum, altarium, sacrorum locorum et supellectilis 
ecclesiasticae. – Předpisy jsou součástí diecézních akt. Cit. podle Acta ecclesiae mediolanensis, s. 551–554. 
Moderní komentář např. GATTI PERRER, Maria Louise. La manutenzione ordinaria degli edifici sacri e delle loro 
suppelletilli secondo Carlo Borromeo, s. 103–129. 
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doporučené péče pro dožívající textilní předměty, které mají být buď opraveny, nebo zničeny, 
aby nemohlo dojít k jejich zneuctění necitlivým světským nebo svatokrádežným užitím 
(profanatio). Dochovaná roucha i písemné prameny svědčí o tom, že se opravovalo až do 
krajních mezí a likvidovalo jen minimálně. Paramenta s výraznějšími, byť opravenými, 
poškozeními, byla nadto obvykle přesouvána do méně významných kostelů v okolí. 
Významnou roli v tomto rozhodovacím procesu hrála nejen materiální hodnota (vysoká 
pořizovací cena hedvábných látek), ale i rozměr sakrální – posvěcená roucha byla totiž trvale 
vyňata ze světského používání a tento respekt trval i u poškozených předmětů. 
 Liturgické textilie byly zhotovovány zpravidla z nejkvalitnějších materiálů, a pokud o 
ně bylo pečováno s úctou a opatrností, ke které nabádaly zmíněné instrukce, mohly vydržet 
v dobrém stavu i několik set let. Samozřejmě záleželo na četnosti používání, tedy na tom, zda 
bylo roucho určeno jen pro sváteční příležitosti, nebo pro každodenní používání. Paramenta 
menších kostelů jeví dodnes větší známky opotřebení než u těch významných s jejich velkým 
počtem. Důkazem dobré péče (i několikasetleté) jsou často tyto památky samy. V mnoha 
sakristiích, na farách, ale hlavně ve vybavení šlechtických kaplí (dnes povětšinou v 
depozitářích hradů a zámků) se nachází převážná většina starších parament (tj. do konce 18. 
století) bez významnějších oprav, často i bez vyměněné podšívky.221 Větší péči však už tehdy 
vyžadovala roucha s přemírou výšivky, zvláště pokud byla zhotovena přešitím z odložených 
šatů.  
 Liturgické textilie, které bylo nutné více opravovat, a to i v několika časových fázích, 
pocházejí většinou až z průběhu 19. století, kdy v souvislosti s nutností šetřit hedvábím, byly 
zhotovovány látky ze suroviny často velmi nízké kvality nebo s příměsí bavlny (tzv. 
polohedvábné tkaniny). Tyto textilie daleko méně odolávaly běžnému užívání – do našich 
časů se jich většina dochovala s opravami, případně s neopravenými poškozeními.  
 Významným zdrojem pro zjištění a dataci oprav parament jsou písemné prameny. 
Zprávy o opravách jsou běžnou součástí zápisů ve farních kronikách. Na opravách se podílely 
nejčastěji ženské kláštery a různá dobrovolná sdružení měšťanských a šlechtických dam. Po 
polovině 19. století k nim přistupují i specializované paramentní závody a v neposlední řadě i 
dívčí školy ručních prací. Nezměněný přístup „mentality klášterních dílen“ je patrný i v době, 
kdy už jsou historické textilie nahlíženy jako památky, kterým je třeba poskytnout šetrnější 
druh péče.222  
 
4.5.1. Opravy v prostředí ženských klášterů 
 V minulosti měla většina kontemplativních ženských klášterů svou krejčovskou a 
vyšívačskou dílnu, část z nich byla sice zrušena za josefínských reforem (třeba prosperující 
dílny doksanských a chotěšovských premonstrátek), ale v 19. století k nim přibyly další 
v prostředí nově vznikajících kongregacích činného apoštolátu. Dílny na zhotovování a 
opravy parament byly i v různých ústavech, které kongregace vedly, např. tzv. Růžencová 
výrobna činná v Praze zaměstnávající fyzicky hendikepované dívky nebo paramentní ústav 
zřízený z podnětu světícího pražského biskupa Karla Pruchy (1818–1883) při ženské trestnici 
v Řepích (dnes části Prahy).223 

Patrně poslední vyšívací dílnou v církevním prostředí uchovávající ještě tradiční 
klášterní postupy při zhotovování či opravách bohoslužebných rouch byla vyšívačská dílna 
sester de Notre Dame v Javorníku ve Slezsku činná především v 60. – 80. letech 20. století.224  
                                                 

221 MARTINEK, Radek. Zámecké kaple, s. 307–316. 
222 V 19. století a později dochází často k přenášení historické výšivky na nový podklad nebo zajišťování 
poškozené tkaniny i výšivky nebo jiné výzdoby tamburováním nebo prošitím šicím strojem. 
223 Podlaha 1911, s. 55. 
224 KULDOVÁ, Marie. Nechtěné řemeslo. Výroba parament v socialistickém Československu, Textil v muzeu. 
Oděvy a textilní doplňky pro liturgii a obřady 2015. Brno 2016, s. 68–77. 
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4.5.2. Nejčastější způsoby utilitárních oprav 

Jaké jsou nejčastější příčiny poškození liturgických rouch? Obřadní textilie vždy více 
trpěly mechanickým poškozením než znečištěním. Nejreprezentativnější částí kněžské kasule 
byla po celá století její zadní strana, protože kněz celebroval bohoslužbu směrem k východu a 
teprve za jeho zády – v patřičném odstupu – byla shromážděna farní obec, která byla schopná 
z oné dálky vnímat jen celkový dojem z roucha a ne dílčí poškození patrná zblízka. Přední 
(pektorální) strana byla téměř často poškozena především otěrem tkaniny o hranu oltáře, k 
němuž stál kněz čelem. Druhé nejběžnější poškození bylo v oblasti ramen při zavěšení na 
nevhodně formovaná ramínka.  
 

 
[MK_15] 
Detail častého poškození tkaniny liturgického textilu, kdy jedna ze soustav nití uvolněná 
(flotuje), či zcela chybí, takže je třeba hledat způsob nápravy, kterým je přichycení z vazby 
uvolněných nití. Foto: M. Kuldová, 2019. 
. 
 

U poškozených tkanin šlo o postupné uvolnění až vypadání jedné nebo obou soustav 
nití. V tomto případě se přistupovalo ke zpevnění ručním šitím, jehož provedení však mohlo 
být různě kvalitní. Tyto opravy byly provedeny přímo na oděvu bez předchozího párání (např. 
odpárání podšívky, vyjmutí zpevňovacího plátna apod.). Ať už šlo o malou nebo velkou 
plochu záleželo na druhu a odstínu opravné nitě, rastru stehů i užití ostré jehly, která 
minimálně porušila původní zbylé (např. osnovní) nitě. Nejdokonalejšími zásahy tohoto typu 
se dokázalo obvykle téměř plně nahradit např. útkovou nit, takže vytkávání tvoří vyšíváním. 
Tento způsob oprav, ke kterému není třeba žádných strojů ani rámů je užíván velmi často i 
v současnosti. Od 2. poloviny 19. století se stále častěji ke zpevňování prošitím používal 
mechanický šicí stroj.  

Opravy pomocí šicího stroje někdy měly preventivně zpevnit i nepoškozená místa 
jinak křehké tkaniny. Razantnější opravy vyžadovaly rozpárání celého roucha na jednotlivé 
díly, podložení tužším plátnem a následné prošití v pravidelném rastru (nejčastější kolem 5 
mm) odshora dolů. Pak teprve mohlo být roucho zformováno do svého původního tvaru a 
vyloženo novou podšívkou, vyměněny mohly být i borty. Barva nitě byla většinou volena 
s ohledem na převažující barvu zastoupenou v základní půdě tkaniny, jsou však známa i 
paramenta prošitá entlovacím stehem, což mnohem závažněji znečitelňuje tkaný vzor.  
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[MK_16] 
Detail ukázky oprav prošitím rovným strojovým stehem; způsob oprav uplatňovaný od 
poloviny 19. století. Foto: M. Kuldová, 2019. 
 
 Vyšívacími stroji se od konce 19. století provádělo zpevňování základní tkaniny 
zdobené výšivkou. Vyšívané partie byly v namáhaných partiích (ramena, přední strana) 
poškozeny nejdříve. Vzhledem k nesourodosti materiálu u „těžkých“ výšivek (z kovových 
dracounů nebo při výrazném vrstvení hedvábí) docházelo velmi rychle k mechanickému 
poškození spodní podkladové tkaniny (především taftu, saténu, ale i rypsu) a jejímu 
následnému vypadávání. Tyto opravy byly řešeny obvykle dvojím způsobem – částečným 
nebo úplným vykrytím podkladové tkaniny vyšívacím stehem, anebo přenesením poškozené 
výšivky na novou pevnější tkaninu. Přenesení výšivky mohlo být použito už při samém vzniku 
liturgického roucha, pokud byl jeho původní podklad nevyhovující, respektive neodpovídající 
jasně vymezeným liturgickým barvám.  
 Přenášení výšivek je způsob se staletou tradicí. Vždy však šlo o zdlouhavý proces, kdy 
je nutno pečlivě výšivku vystřihnout a poté (ideálně) v původní kompozici připevnit na novou 
textilii. Při vystřihování byly obvykle zcela pominuty drobné detaily, protože je bylo 
jednodušší na nové tkanině vyšít znovu. Nejlépe se tímto způsobem přenášely výšivky plošné 
a v obrysu nepříliš členité. Pro finální vyznění kompozice na novém rouchu bylo zcela 
zásadní začištění výšivky, řešené nejčastěji přidáním jedné nebo více liniemi kovových 
dracounů a jejich připevněním k podkladu pomocnou nití. Náročnější bylo začišťování 
prostřednictvím malby jehlou, což bylo vhodné u barevně výrazných kompozic zhotovených 
stejnou technikou, takové začištění pak např. jen při okrajích prohloubilo stíny. Méně zruční 
tvůrci oprav začišťovali okraje výšivky plným stehem, takže přenesený motiv působí obvykle 
nesourodě a výsledný dojem se značně ztrácí. 
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[MK_18] 
Detail ukázky přenesení barokní vlněné výšivky. Stříbrný dracoun (20. stol.) je našitý velmi 
řídkými stehy, takže způsobuje nejen neplynulou linii vzoru, ale zároveň i prozrazuje, z jaké 
předchozí textilie byl motiv vystřižen. Foto: M. Kuldová, 2006. 
 
 Nejčastější opravou provedenou na vyšívacím stroji bylo od konce 19. století tzv. 
tamburování. Šlo o prošití strojovým řetízkovým stehem buď v místě poškozeného motivu 
nebo kolem něho, případně druhotné zdůraznění výšivky či vzoru tkaniny, takže takové 
„převyšití“ působí jako opravná přemalba na obraze. Řetízkový vyšívací stroj (zvaný 
„tamburka“) má místo jehly malý ostrý háček – pracuje tedy jen s jednou vrchní nití. 
Vyšívající točí dole klikou, kterou je vedena linie vyšívaného vzoru. Tamburovanými liniemi 
jsou nejčastěji nekonečné točenice; zakončení linie musí být na tamburce provedeno ručně, 
čemuž se každý snažil pokud možno vyhnout. Výhodou tamburovacího stroje je to, že 
vyšívaná látka nemusí být napnuta na bubínek, jako je tomu u klasického vyšívacího stroje. 
Na tamburce tak mohla být opravována i paramenta s vysokou reliéfní výšivkou. Do této 
výšivky strojový řetízkový steh sice nemohl zasáhnout, ale mohl se k ní přiblížit až do 
vzdálenosti přibližně 1 cm. Pro nezkušené oko je někdy obtížné rozeznat vytkávaný vzor 
barevně přesně vykrytý tamburováním od originálního vzoru. „Zlatým obdobím“ vyšívání 
tímto způsobem byla přibližně doba mezi lety 1870–1950. Nejčastěji ho používaly 
profesionální paramentní závody, které jím, krom oprav, roucha v různé míře zdobily. 
 

  
[MK_19]+[MK_20] 
Detaily ukázky oprav vyšívacím strojem s řetízkovým stehem, zvaný „tamburka“. Plochy 
textilií byly prošívány nekonečnými točenicemi v různé hustotě. Místo jehly zde tkaninu 
prošívá ostrý háček, který samozřejmě narušuje mechanicky textilní materiál více než jehla. 
Foto: M. Kuldová, 2016, 2019. 
 
  Dalším již méně rozšířeným způsobem vykrývání látky pozadí výšivek bylo její plné 
krycí prošití na vyšívacím stroji pro plný steh. Tento způsob však mohl být volen jen pro 
nízké výšivky bez reliéfního prokreslení, nejčastěji malby jehlou. Pro vyšívání na tomto stroji 
bylo nutné látku nejprve napnout do vyšívacího bubínku, takže opravovaný vzor v jeho středu 
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strojnímu vyšívání samozřejmě nevadil, při špatném vypnutí by však došlo k rychlému 
poškození. Způsob vykrytí plným stehem napodoboval malbu jehlou. Vlastní opravovaná 
výšivka mohla být doplněna téměř identickým způsobem a uvolněné stehy být zpevněny. 
Takto byly opravovány („renovovány“) bohatě vyšívané kasule ještě v 80. letech 20. století 
(např. v dílnách školských sester de Notre Dame v Javorníku ve Slezsku).  
 Zejména ve 2. polovině 20. století existují vedle sebe – jednak tradiční opravy (někdy 
zvané příznačně „renovování“) historických bohoslužebných oděvů a také jejich odborné 
restaurování. Vzhledem k pokoncilním úpravám liturgie realizované u nás po roce 1970 
postupně i v církevním prostředí mizí opravy starších parament, protože se začala používat 
v mnohem větší míře roucha moderních střihů a se střídmým zdobením. Historická roucha ve 
státních sbírkách jsou dnes už jen restaurována koncesovanými restaurátory (resp. 
restaurátorkami), v církevních kruzích volí správci farností – kněží, tradiční „neodborné“ 
opravy, protože i historickým paramentům přiznávají stále především užitkovou funkci – i 
dnes tak může docházet na dochovaném historickém fondu k nevratným ztrátám. 
 
4.5.3. Na cestě k odbornému restaurování 

Z přelomu 19. a 20. století máme doklady o zapojení umělců do oprav a úprav 
liturgických textilií, byť jen sporadické. Architekt Jan Koula (1855–1919) vedl restaurátorské 
práce na renesanční kasuli z kostela sv. Gotharda v Českém Brodu. Obnova parament byla 
jednou z činností Paramentního ústavu, který v roce 1876 zřídila Křesťanská akademie v 
Praze (1875–1952) jako svou textilní výrobnu.225 Na návrzích liturgických oděvů a textilií pro 
Paramentní ústav spolupracovali renomovaní umělci, především architekti. Podle návrhu 
Josefa Fanty (1856–1954), dlouholetého spolupracovníka Křesťanské akademie, byla 
provedena celková obnova mitry z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.226 
Křesťanská akademie přistupovala k obnově parament s vědomím, že budou nadále funkčním 
oděvem, zároveň si uvědomovala kvalitu a jedinečnost historických liturgických oděvů. 
Úroveň prováděných zásahů závisela na závažnosti objednávky a umělecké hodnotě roucha.  
 

                                                 

225 Již v prvním roce existence Křesťanské akademie (založena 1875, zanikla 1953) je zmiňována realizace 
opravy parament. Tzv. Paramentní ústav vznikl roku 1876, textilní zakázky a opravy před tímto datem musely 
být zadávány externě, viz Stálá výstava Svato-Václavská, Method I. (1875), s. 44. 
226 Stav před rokem 1901 uvádí: PODLAHA, Antonín – ŠITTLER, Eduard. Soupis památek historických a 
uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XV, Politický okres Karlínský. V Praze: 
Nákladem Archeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 
1901. S. 101 a obr. č. 105. 
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[MGJ_06.jpg]  
Kasule pocházející z děkanského kostela v Rokycanech. Vyšívaný kříž z 15. století byl v roce 
1895 přenesen na novou kasuli, kterou ušil Paramentní ústav Křesťanské akademie v Praze z 
tkaniny s historizujícím vzorem. Foto převzato z: Method, 1896, roč. XXII, č. 4, s. 41. 
 

 
[MGJ_07.jpg]  
Kasule z děkanského kostela v Českém Brodě. Kasule byla obnovena před rokem 1896 za 
dozoru architekta Jana Kouly, figurální výšivka ze 17. století byla tehdy přenesena na novou 
kasuli, ornamentální část nově vyšita podle původního vzoru. Foto převzato z: PODLAHA, 
Antonín, Soupis památek historických a uměleckých […], sv. XXIV, politický okres 
Českobrodský, Praha 1907, s. 14, obr. č. 22–23. 
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[MGJ_08.jpg]  
Mitra z kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi, stav po roce 1938. Výšivky se sv. Václavem 
a Paladiem ze 17. století byly začleněny do nové výzdoby, kterou navrhl Josef Fanta a provedl 
Paramentní ústav Křesťanské akademie v Praze. Foto převzato z: Pestrý týden, 1938, roč. 13, 
č. 36, s. 7. 
 
4.5.4. Restaurování v Evropě  

Situace v zahraničí se vyvíjela o poznání odlišněji. Potřeba záchrany historických 
textilií a liturgických oděvů, které nenávratně mizely díky nevhodným zásahům, a snaha po 
uplatňování nového přístupu k péči o historický materiál vyústila v roce 1908 ve vznik textilní 
restaurátorské dílny stockholmského sdružení Pietas. Iniciátorka projektu Agnes Branting 
(1862–1930), byla seznámena s nevyhovující praxí provozovanou klášterními dílnami, které 
navštívila také během svých evropských cest. Od počátku fungování restaurátorské dílny byl 
prosazován přístup založený na individuálním posuzování jednotlivých zákroků. Významným 
momentem bylo upřednostňování reverzibilních zásahů, které mohly být později odstraněny. 
Největší rozkvět zažila dílna v době působení Agnes Geijer (1898–1989), která vedení 
převzala ve 30. letech 20. století. Agnes Geijer je považována za zakladatelku vědecké péče o 
historický textil.227  

V období po druhé světové válce zřizovala evropská muzea své konzervátorské dílny, 
které praktikovaly a dále rozvíjely metody vypracované ve Stockholmu. V Mnichově působil 
ateliér zřízený při Bavorském Národním muzeu, který vedla historička umění Sigrid Müller-
Christensen (1904–1994). Odborné restaurátorské pracoviště vzniklo v Krefeldu. V Bernu 
působila Mechtild Flury-Lemeberg (nar. 1929), která později vedla textilní oddělení Abegg-
Stiftung ve švýcarském Riggisbergu. Švýcarské pracoviště v 90. letech podpořilo zřízení 
konzervátorských dílen textilu v prostorách Pražského hradu a některé mimořádné textilie 
z této sbírky konzervovalo.228  
                                                 

227 Vývoj názorů na konzervování textilu přináší publikace složená ze statí k problematice, včetně příspěvků 
Agnes Geijer, viz BROOKS, Mary M. – EASTOP, Dinah D. (edd.). Changing views of textile conservation. 
Readings in conservation, Los Angeles 2011.  
228 V Riggisbergu studovalo několik českých a slovenských konzervátorek textilu. 
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4.5.5. Situace v Čechách 

Domácí restaurování textilu má své počátky na sklonku padesátých let 20. století, 
rozvoj oboru souvisí s přijetím prvního památkového zákona v Československu.229 Dozor nad 
restaurátory převzal Svaz československých výtvarných umělců. Zadávání restaurátorských 
prací se dělo prostřednictvím Českého fondu výtvarných umělců (ČFVU)230, který angažoval 
konkrétního restaurátora. Restaurátorské dílny textilu vznikaly také v rámci muzeí.231 
 

 
[MGJ_09]  
Kasule z hradu Karlštejn, i. č. KA 4553, výšivka: Střední Evropa, druhá polovina 15. století, 
stav před restaurováním. Foto: NPÚ OP střední Čechy.  
 

 
                                                 

229 Zákon č. 22/1958 Sb. O kulturních památkách. 
230 Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umělců, středisko Výtvarná služba; ČFVU byl ustanoven nařízením 
vlády 128/ 1954. 
231 Restaurování v muzeích ošetřil Zákon o muzeích a galeriích č. 54/1959 Sb. 
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[MGJ_010]  
Kasule z hradu Karlštejn, i. č. KA 4553, stav po roce 1970, kdy kasuli restaurovala 
prostřednictvím ČFVU Jarmila Sikytová. Foto: M. Kuldová, NPÚ OP střední Čechy. 
 
 

Počátky textilního restaurování se formovaly v době, která nepřála aktivním 
kontaktům se zahraničními pracovišti v západní Evropě. Nedocházelo tak k absorpci názorů 
na konzervování textilu, které se utvářely ve Skandinávii nebo jinde v Evropě. Jedna 
z prvních českých restaurátorek Marie Štěpánková-Moudrá (1895–1979) byla na stáži v 
dílnách petrohradské Ermitáže. Nově vznikající obor neměl dostatečné teoretické zázemí a 
inspirací mu byly v mnoha ohledech výsledky a postupy restaurátorů malířských děl. Před a 
po restaurátorském zákroku se prováděla fotodokumentace stavu textilní památky, která byla 
součástí restaurátorské zprávy. Naprostá většina restaurátorských zásahů začínala demontáží, 
tedy rozebráním oděvu na jednotlivé části (svrchní vrstva, podšívka, aplikované prvky aj.). 
Následovalo čištění, obvykle mokrou cestou. Následné úkony závisely na charakteru 
poškození, v případě značného poškození či ztráty části textilie, především její výzdobné 
techniky, bylo obvykle přistoupeno k provedení retuše. Volba přístupu vycházela ze snahy po 
dosažení celistvého estetického účinku díla. Postoj k doplňování chybějících partií se měnil, 
ale provádění retuší zcela nevymizelo ani později.232 V letech fungování ČFVU (1954–1996) 
bylo jeho prostřednictvím restaurováno množství liturgických oděvů a textilií z muzejních 
sbírek, uměleckých sbírek Pražského hradu nebo ve správě památkových pracovišť. 
 

 
[MGJ_011]  
Kasule z hradu Karlštejn, i. č. KA 4550, detail doplněné výšivky předního dílu, stav po roce 
1974. Kasuli z počátku 16. století restaurovala prostřednictvím ČFVU Jarmila Sikytová. Foto: 
M. Kuldová, NPÚ OP střední Čechy. 
 

                                                 

232 Při restaurování kasule z Karlštejna (inv. č. KA 80690) byla u figurálních prvků použita náznaková 
rekonstrukce chybějících částí, architektonické části vyšity podle totožných originálních prvků. [on-line]. 
Dostupné https://www.pametnaroda.cz/cs/sikytova-roz-havlikova-jarmila-1930 [cit. 8.5.2019]. 
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V roce 1980 vznikly v Praze Státní restaurátorské ateliéry (SRA), jejichž aktivita se 
zaměřovala také na textilní památky.233 Ateliéry spojovaly činnost vlastních technologů, práci 
kunsthistoriků a restaurátorů. Praktikované zásahy na historickém textilu vycházely 
především z výsledků technologického výzkumu.234 Společně s ministerstvem kultury ČSSR 
zorganizovaly Ateliéry pod záštitou organizace UNESCO mezinárodní seminář na téma 
konzervování a restaurování historického textilu, který se konal v říjnu roku 1987 v Praze.235 
Činnost Českého fondu výtvarných umělců i Státních restaurátorských ateliérů skončila v 90. 
letech.  
 
 
 
 
  

                                                 

233 Státní restaurátorské ateliéry (dále SRA) byly součástí nové struktury státní památkové péče, podřízeny 
Ústřednímu ředitelství státní památkové péče. Ministerstvo kultury ČSSR výnosem z 27. 5. 1980 upravilo 
zadávání, provádění a hodnocení restaurátorských prací na kulturních památkách a muzejních sbírkových 
předmětech. 
234 Vedle klasických technik se uplatňovalo lepení a využití chemických přípravků (např. skeletáž s využitím 
syntetických polymerů). Množství zásahů restaurátorských ateliérů (SRA) bylo uplatněno zvláště na textiliích ze 
sbírek Pražského hradu.  
235 LOSOS, Ludvík (red.). Mezinárodní seminář o konzervaci a restaurování historického textilu, Praha 1988. 
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4.5.6. Zásady restaurování liturgického textilu mimo prostředí muzejních sbírek 
O tom, zda je nebo není konkrétní liturgická textilie evidovanou kulturní památkou, 

lze získat informaci na odboru evidence a dokumentace územně příslušného památkového 
ústavu.236 Prostřednictvím tohoto oddělení bývá řešen i zápis dalších památek do seznamu 
movitých kulturních památek (tzv. Ústředního seznamu kulturních památek), který je dále 
předáván Ministerstvu kultury České republiky (MK ČR), přičemž návrh na zapsání může 
podat kdokoliv.237 Pokud jsou liturgické textilie evidovány jako zapsané movité kulturní 
památky, je vlastník povinen při předem ohlášené kontrole tyto předměty ukázat, nesmí je 
prodat do zahraničí a musí ohlásit případnou změnu vlastníka. V případě, že zamýšlí 
předměty restaurovat, musí dodržet postup jako u jiných evidovaných kulturních památek. 

Textilní památky smí restaurovat jen restaurátor s příslušnou specializací a 
s povolením k restaurování vydaným Ministerstvem kultury.238 Podmínkou možnosti zahájení 
restaurování je závazné stanovisko vydané příslušným správním úřadem (od roku 2003 města 
s rozšířenou působností). O jeho vydání žádá příslušným formulářem vlastník, přičemž 
k němu přikládá restaurátorský záměr restaurátora, který památku může, ale také nemusí poté 
restaurovat. V restaurátorském záměru navrhne restaurátor optimální postup, případně několik 
variant (konzervace či plné restaurování), ten je poté místním památkovým úřadem postoupen 
památkovému ústavu (nyní Národnímu památkovému ústavu – příslušnému územnímu 
odbornému památkovému pracovišti – NPÚ ÚOP, kde je následně vydáno tzv. odborné 
vyjádření, jež je zpětně odesláno příslušnému správnímu úřadu, který na jeho základě vydá 
závazné stanovisko.  

Zjednodušeně jde o předložení návrhu restaurátorského postupu, který odborný 
pracovník památkového ústavu (případně celkově) schválí, nebo napíše, za jakých podmínek 
lze předložený návrh akceptovat. Příslušný úřad může tento návrh beze změn převzít, nebo se 
jím nemusí řídit vůbec.239 Vyjádření památkového ústavu je hlasem poradním. Pokud by šlo o 
komplikovanou záležitost, k čemuž většinou v případě liturgického textilu nedochází, 
nastupuje možnost odvolávání apod. 
  V okamžiku vydání závazného stanoviska je možné začít s restaurováním. Stejně jako 
u jiných památek (a to jak nemovitých, tak movitých) jsou v průběhu restaurování svolávány 
kontrolní dny, na kterých by ideálně měl být přítomný vlastník či investor, zhotovitel 
(restaurátor) a zástupci odborné a správní (úřední) složky památkové péče. Při nich restaurátor 
sděluje případně nové poznatky o památce, o předchozích zásazích, pokud toto nebylo 
identifikováno při první prohlídce památky. Následně jsou konzultovány případné odchylky 
od závazného stanoviska a v krajním případě zvolena alternativa vydání dalšího závazného 
stanoviska, což se týká spíše problematiky množství barevných vrstev na sochách a malbách 
než historického textilu.  

                                                 

236 Tyto informace lze získat v Národních památkových ústavech – územních odborných pracovištích (např. 
NPÚ ÚOP středních Čech, např. SČ), případně NPÚ GNŘ (generálním ředitelství) v Praze. 
237 Pokud dojde k nálezu památky, která není evidována jako movitá kulturní památka, lze její zápis do tohoto 
seznamu navrhnout prostřednictvím kohokoliv jednoduchým oznámením na územně příslušný památkový ústav, 
úřad nebo Ministerstvo kultury (dále MK ČR). V průběhu odborného posuzování památky, obeznámení všech 
zúčastněných stran, získání jejich souhlasů apod. má být k navržené památce přistupováno jako k památce, což 
např. znamená, že nesmí být prodána do zahraničí. 
238 Nejen v souvislosti s GDPR je často velmi složité získat kontakty na restaurátory, v současné době je 
nejjednodušší zjistit tyto informace na webových stránkách MK ČR https://www.mkcr.cz/seznam-restauratoru-
269.html. 
239 Památkový ústav je poradním orgánem, památkový úřad (běžné kulturní památky) či krajském úřadě 
(národní kulturní památky) je správním orgánem. 



115 
 

Celkově lze shrnout, že liturgický textil jiných vlastníků, který spadá pod odborný 
dohled památkových ústavů, je restaurován jen minimálně.240 Ve větší míře jsou oslovováni 
restaurátoři textilu při přípravě restaurování oltářů, jejichž součástmi jsou tzv. klášterní práce 
výplní relikviářů a předměty s textilním vyložením. Ve větší míře je dále restaurováno 
čalounění svatostánků a textilní vyšívaná antependia. Např. za posledních dvacet let bylo 
prostřednictvím středočeského památkového ústavu odborně dohlíženo pouze jedno 
restaurování kasule (sic!).241 Předtím je v archivu stejného ústavu doloženo jediné 
restaurování soupravy barokního liturgického textilu mezi lety 1973–1975 v Rudné-
Hořelicích. Středověký liturgický textil ve sbírkách hradů a zámků byl v minulosti 
restaurován častěji. Monumentální gotické figurální výšivky byly pojímány obdobně jako 
památky středověkého malířství, nebyl vůči nim tedy uplatňován negující přístup 
socialistického státu, jako tomu bylo u ostatního liturgického textilu, u něhož byla jeho 
výrazně liturgická funkce stále zřejmá. 

Na památkových ústavech jsou odborní pracovníci pověřeni buď výlučně agendou 
restaurování, nebo ji vykonávají v kombinaci s jinými dohledy. Pro restaurování textilu není 
(a nikdy nebylo) na památkových ústavech otevřené žádné specializované pracoviště jako u 
jiných specializovaných oborů. Odborní pracovníci památkové péče většinou dozorují veškerá 
odvětví restaurátorských činností, mezi něž spadá veškeré restaurování kamenných soch, 
nástěnných maleb, oltářů, stejně jako památek z papíru či liturgického textilu. Pokud nejsou 
osobně zaujati pro textilní památky, nejsou pochopitelně ani specialisty. Památkáři, zvláště ti 
s delší památkovou praxí, však mají obvykle i větší odborné povědomí, ať jde o jakýkoliv 
restaurátorský obor. Stejně jako restaurátoři, i oni většinou sledují nové odborné trendy 
v různých spřízněných oborech, přičemž lze konstatovat, že základní přístupy památkové péče 
lze i po základním seznámení s odlišností materiálů a technologií uplatňovat bez rozdílu. 
Pokud by šlo o odborně výraznější problém, může památkář v rámci přípravného 
památkového procesu oslovit příslušného úzce specializovaného odborníka, podobně jako je 
tomu např. při restaurování hodin, varhan či zvonů. 
  V případě, že je liturgický textil prohlášený za kulturní památku, lze zažádat o finanční 
příspěvek ze strany Ministerstva kultury, které od roku 1998 vyhlašuje každý rok Program 
restaurování movitých kulturních památek (PRMKP). Pravidelným termínem odevzdání je 30. 
červen. Pokud se tedy vlastník, kterým je v případě liturgického textilu většinou konkrétní 
farnost, rozhodne, že upřednostní restaurování liturgického textilu, před množstvím často 
havarijních oltářů, má dveře k tomuto podání otevřené.242 Tato žádost je podávána 
prostřednictvím památkových ústavů. Příslušný památkář je z velké části připraven pomoci 
žádost vlastníkovi zpracovat, když si s jejím podáním neví rady. Pokud je žadatelů víc, je 
nutné oslovit památkáře s časovým předstihem, ideálně dvouměsíčním, zejména když není 
vydáno závazné stanovisko. Čerpat finance na restaurování liturgického textilu lze i od 
Ministerstva kultury prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Zde je ale většinou 
v rozpočtu tak málo finančních prostředků, že nestačí ani na nutné stavební úpravy. Krajské 
programy jsou většinou uzpůsobeny záměrům toho, kdo v kraji politicky rozhoduje. Je dobré 
sledovat jejich informační stránky, protože může dojít k nečekaným změnám v důrazech co 
opravovat.  

                                                 

240 Kromě výjimek (např. dvě kasule ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně) sem obvykle nespadají předměty 
z muzejních sbírek. 
241 V roce 2017–2018 byla restaurována kasule ušitá ze svatebních šatů Žofie Chotkové. Šlo o mimořádný 
finanční dar, kterým dárce reagoval na mimořádnou komemorativní památku. Kasule je součástí mobiliárního 
fondu zámku Konopiště. 
242 Zatím se tak během dvaceti let trvání grantu stalo jen ojediněle – např. u pluviálu při chrámu Matky Boží 
před Týnem v Praze v roce 2011. 
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I vzhledem k „možnostem“ financování restaurování liturgického textilu je 
dlouhodobě zkušenostmi osvědčené zaměřit hlavní úsilí především na vhodné uložení 
textilních památek, které není tak finančně náročné. Mělo by se ale důsledně uplatňovat, což 
je z hlediska obvykle mizivých personálních možností vlastníka často neřešitelné. Vzhledem 
k tomu, že neexistuje finanční program specializovaný ani na ohroženější památky (např. 
mizející kamenné sochy), nelze očekávat, že bude v nejbližších letech vyhlášen program na 
restaurování textilií, natož program na restaurování liturgického textilu. Co by však bylo 
méně finančně náročné a zároveň by zahrnovalo větší množství památek, by bylo vybudování 
vhodných depozitářů (např. v malých formách – v rozsahu vikariátů, farností apod.), pokud 
možno ve stávajících budovách, kde by bylo jejich sledování (preventivní péče) nejednodušší. 
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5. Dokumentace a evidence 
Jitka Jonová – Marie Kuldová – Radek Martinek – Valburga Vavřinová 
 

Vynecháme-li zanedbatelnou skupinu neznámých a soukromých vlastníků, jde o dvě 
základní skupiny, u nichž je možné se s uloženým liturgickým textilem setkat a zároveň jej 
dokumentovat – identifikovat. Liturgický textil muzeí a objektů hradů a zámků se vyznačuje 
tím, že je každý kus evidován pod inventárním číslem, jeho počet je tedy zpravidla dodržován 
v návaznosti na pravidelné inventury. Liturgický textil ve vlastnictví církve není ve své 
úplnosti evidován. 243 Lze ho však rozdělit do dalších dvou skupin podle nálezových situací, a 
sice do skupiny udržovaných a užívaných objektů a do skupiny neužívaných, méně 
udržovaných nebo neudržovaných objektů.244  

 
 
 
 

5.1. Dokumentace 
 Dokumentaci zvládne provést i jeden odhodlaný dokumentátor, ideální pro efektivní 
práci je skupina dvou až tří osob. Ve třech (ideální počet) je totiž možno rozdělit si práci na 
fotografování, zapisování a manipulaci s textiliemi a měřením. Pokud má vše zvládnout jeden 
člověk, jsou neocenitelnou ochrannou pomůckou rukavice, které zajistí ochranu čistých rukou 
pro práci s fotoaparátem po předchozích manipulacích s paramenty. 
 
5.1.1. Přípravné práce – kompletace souborů a systematické seřazení 
 Každá (foto)dokumentace liturgického textilu by měla mít určitý řád a strukturu, 
přestože podmínky, ve kterých může probíhat, nebudou vždy shodné. Cílem takové 
dokumentace je obvykle soubor textilií dochovaných v určitém objektu. Např. u státních 
hradů a zámků jde o jasně definovanou skupinu, která je uložena v depozitáři.245 V kostelech 
bývá situace nejméně přehledná. Pokud už nebyl v minulosti proveden nějaký pokus o 
dokumentaci (ať už nejčastěji ze strany oficiální státní nebo církevní památkové péče), je 
třeba nejprve zjistit, zda jsou bohoslužebné oděvy uloženy jen v sakristii nebo i na jiných 
místech (tzv. lokační kompletace), tedy zda nebyly jednotlivé soubory, třeba v minulosti, 
vědomě rozděleny (bylo obvyklé např. nepoužívané dalmatiky dávat stranou od kasule 
užívané častěji). Historická paramenta jsou dnes mnohými vnímána už jako nepotřebná, a je-li 
malá sakristie, jsou stará roucha obvykle deponovaná na jiných místech (nejčastěji na faře, 
v oratoři, v různých skříních apod.).  

Po prozkoumání všech možných míst uložení textilu je třeba textil rychle prohlédnout 
a pokusit se ho sestavit do jednotlivých souborů (tzv. souborová kompletace). Při ní se musí 
zohlednit (liturgická) barva, materiál a způsob zdobení. Menší části (štoly, manipuly, vela na 
kalich aj.) mohou být někdy z odlišných tkanin, protože jimi byl soubor doplněn druhotně. 
Obvyklým jednotícím prvkem bývají v takovém případě obvodové tkané borty, případně i 
stejná podšívka. Soubory, které se podaří zkompletovat i s menším příslušenstvím nabývají 
výrazně na historické i hmotné (peněžní) ceně. 

                                                 

243 Většinou jsou evidovány zapsané kulturní památky, jichž je z celkového počtu menšina. Dále v rámci 
farních inventářů jde o otázku výběru podle různých kritérií, která paramenta mají inventární číslo, a jsou tedy 
pravidelně inventarizována – kontrolována. 
244 Dokumentaci a úklid skříní v sakristii lze pojmou i didakticky jako workshop pro vybrané členy farnosti s 
kostelníkem, pokud jimi farnost vůbec disponuje. Pro tuto akci je ideální sobota, případně jiný den, kdy je 
zvykem např. uklízet kostel či pořádat dobrovolnické akce za účelem péče o kostel. 
245 Někde jsou skupiny jednoho souboru parament označeny číslem s podlomením pro další doplňky: štoly, 
manipuly, paly apod. 
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U parament muzejních a státních jsou rozhodující evidenční čísla, pokud je to možné, 
je dobré řídit se jejich posloupností pro další uspořádání fotografií. Ne vždy tomu však 
manipulační prostor stísněných depozitářů dovolí. V každém případě je velmi vhodné 
vzhledem k následnému usnadnění a zpřesnění práce fotografovat daný objekt s inventárním 
číslem napsaným na papírovém štítku, který je tak velký, aby bylo číslo na fotografii dobře 
čitelné. Na místě vždy poznáme, o jaký předmět jde, i když jde o dva stejné, a to podle 
inventárního čísla našitého na předmětu.246 
 

    
[MK_21a]+[MK_21b]+[MK_21c)+[MK_21d] 
Ideální je nafotit na podložce na zemi (podle možností v interiéru nebo v exteriéru) celou 
zachovanou soupravu (je - li), poté nafotit zvlášť jednotlivé součásti až do nejmenších detailů. 
Pokud jsou některé kusy v soupravě stejné (nejčastěji dalmatiky, případně kasule), je vhodné 
pořídit "důkazní" snímek informující tak o jejich skutečném početním zastoupení. Foto: 21a: 
Štěpán Filipec, 2020, 21b: Josef Kulda, ml. 2020, 21 c, d: Marie Kuldová, 2009, 2018. 
  

 
[MK_22] 
Fotografování krajky s kontrastním podložením. Karton lze vozit s sebou i složený, pro 
fotografování ho stačí rozložit, sklady bývají nerušivé. Foto: M. Kuldová, 2019. 
 

• Je potřeba počítat s tím, že v objektu mohou být historické textilie uloženy z různých 
důvodů na více místech (např. v sakristii a na oratoři či na faře apod., některé 
historické soubory mohly být užitkově rozděleny na část uloženou při zámecké kapli a 
část uloženou ve farním kostele), tím ovšem již v minulosti mohlo dojít k rozptýlení 
souborů (např. při rozdělení na častěji užívané součásti soupravy od těch používaných 
zřídka) – jde o tzv. lokační kompletaci. 

                                                 

246 Ideálním a jediným vhodným způsobem označování liturgických textilií je našití kousku tkalounu 
s napsaným inventárním číslem. Ani ve státních objektech není toto všude dodrženo. Někde jsou na předmětech 
naprosto nevhodné nálepky. Předností nášivek je nejšetrnější způsob připevnění, jehož míra může být měřena 
akorát ostrostí použité jehly. Je to nejvhodnější způsob ověřený mnohými zkušenostmi, přebíraný všemi 
metodikami. Během předchozího výzkumu bylo ověřeno, že vhodnější je pro popis fixou na textil používat 
tkaloun vazby plátnové (v galanteriích koupíme pod názvem „záčistka“), na rozdíl od tkalounu vazby 
s hrotovým keprem, která je běžnější (je pružnější), ale písmo na ní napsané vychází jako kostrbaté čili méně 
čitelné. 
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• Následně je potřeba zkompletovat soupravy (např. kasule, štola, manipul, velum na 
kalich, burza, pala). Rozhodující je při tom barva, hlavní podkladová tkanina, shodně 
zpracovaná výšivka (např. tématicky, někdy technologicky). Při později zhotovených 
doplňcích spojují soubor kromě barvy obvykle obvodové borty a podšívka (souborová 
kompletace). 

• Ideální je sladit pořizovanou fotodokumentaci s popisnou dokumentací (např. měření, 
analýza a popis materiálů a užitých technik). 

• Soubory je potřeba při dokumentaci systematicky řadit za sebou.  
• Pokud jsou v místě evidovány předměty státem prohlášené za kulturní památky, začíná 

dokumentaci jimi.247 V ostatních případech je možné začít např. nejstaršími 
paramenty, nebo těmi s nejcennější výzdobou (sváteční roucha – tzv. paramenta 
solemniora), v ostatních případech je možno pokračovat podle liturgických barev 
(bílá/zlatá/stříbrná, žlutá/modrá, červená/růžová, fialová, černá). 

• Během provádění dokumentace je nutno s rouchy pečlivě zacházet a chránit před 
znečištěním apod.248 

 
5.1.2. Fotografování 
 V situacích, kdy jsme omezeni nedostatkem času, má velký význam pořídit byť jen 
náhledové fotografie. Jakákoliv pořízená obrazová dokumentace má dokumentární význam, 
v některých situacích může posloužit alespoň jako důkazní materiál o struktuře souboru, 
pokud byl zcizen, prodán nebo zničen. Je vždy lepší nafotit textilie i jen orientačně než vůbec. 
Většinou však slouží náhledové fotografie k odhadu času, jež bude muset dokumentátor 
souboru věnovat.  

Historická paramenta, ač jde většinou o oděvy, lze při fotografování velmi dobře 
pojímat jako předměty plošné (skoro dvourozměrné).249 Navíc (kromě rozměrného pluviálu) 
jde o předměty přijatelných rozměrů a tudíž takových, jež lze na zemi poměrně snadno 
vyfotografovat. Textilie klademe na podložku neutrální barevnosti. Tkanina nám vytvoří 
vhodné pozadí fotografie a zároveň chrání fotografovaný předmět při dokumentaci před 
znečištěním. Pokud jde o větší soubor parament, je dobré ho nejdříve vyskládat celý na 
dokumentační plátno a vyfotografovat nejprve celek, a teprve poté nafotit každý předmět 
zvlášť. Slouží tak jako důkaz, jsou-li v souboru přítomny shodné předměty (např. více kasulí, 
dalmatik apod.). Podle rozmanitosti a zajímavosti parament můžeme dnes pořídit od několika 
základních snímků celku i detailů až po jejich několik desítek jen z jedné strany kasule. 
Množství detailů, které bude mít možný badatel k dispozici, může v budoucnu vyloučit 
zbytečnou manipulaci s předmětem. Dobře pořízená fotodokumentace s popisem může 
příležitostně nahradit i potřebu fyzické prohlídky předmětu. 
 

• Ideálem je v terénu fotografovat paramenta v horizontální poloze, nejlépe na zemi na 
předem připravené podložce. Dá se tak snadno předcházet záhybům, jež by znejasnily 

                                                 

247 V případě nutnosti náhlého přerušení fotodokumentace jsou zdokumentované ty cennější, čímž bude zatím 
vyjasněné, která roucha mají být chráněna přednostně. 
248 Pokud probíhá fotodokumentace v kostele, jsou k dokumentaci ideální pulty a opěradla lavic, přes která lze 
paramenta položit. Pokud tyto možnosti k dispozici nejsou, lze připravená paramenta naskládat na přivezené 
vlastní čistě vyprané plátno, které může být položeno na pult paramentní skříně nebo na podlahu.  
249 Dvojrozměrnost spočívá v jejich možné rozložitelnosti bez deformací záhyby (např. u nařasené sukně), 
apod. Většinou mají přední a zadní pohledovou stranu. 



120 
 

vzor. V terénu také není vždy snadné zajistit vhodný stojan nebo háček ve zdi či 
patřičně neutrální pozadí.250 

• Bohoslužebná roucha fotografujeme na vhodné podložce, tj. tkanině neutrální 
barevnosti (nejlépe šedé), nemačkavé a pokud možno s matným povrchem, aby na nich 
bylo možno dokumentovat i černá smuteční roucha (z tohoto důvodu je nevhodná 
černá podložka). Osvědčily se snadno udržovatelné tkaniny ze syntetických materiálů. 
Důležité je při dokumentaci zajistit její čistotu, někdy se stane, že vstoupíme-li na 
podložku v příliš prašném prostředí, zůstanou na podložce stopy. 

• Ideální je nejprve fotografovat celou soupravu. Pokud je v soupravách více stejných 
předmětů, lze doporučit, aby se eliminovala zdlouhavá a namáhavá manipulace, 
vyfotografování všech na jednom snímku. Taková fotografie dá badatelům nejen 
informaci, kolik stejných předmětů na jednom místě je, ale i kolik jich určitě nejvíce 
existuje.251 Takto pořízené fotografie mohou později sloužit jako důkaz při případném 
odcizení, či jiných nepředvídaných událostech, přinejmenším pomohou při 
pravidelných inventurách. 

• Nejdříve fotografujeme celek z hlavní pohledové strany liturgického oděvu (tj. zadní, 
tzv. dorsální strany, byla vždy nejdůležitější). Na ni vždy byla nejlepší výzdoba, ale 
často i dílčí detaily důležité pro lepší identifikaci (např. znaky donátorů apod.). 

• Ideálem je každý předmět fotografovat s příslušným lokačním štítkem a štítkem 
s barevnou škálou. 

• U bohoslužebných souprav je vhodné zachovávat stálé pořadí, vždy postupovat od 
větších součástí k těm menším (např. kasule, štola, manipul, velum na kalich, burza, 
pala). 

• U kasule je velmi důležité fotografovat i její přední (pektorální) stranu. Právě její tvar, 
respektive vykrojení je velmi dobrým datačním prostředkem, umožňuje však 
dokumentovat velmi ilustrativně i podšívku. 

• Od celku postupujeme k jednotlivým detailům. U rouch s vytkávanými vzory je vhodné 
zachytit jejich celek (raport opakování vzoru na výšku i v šířce tkaniny). 

• Snažíme se fotografovat veškeré detaily, jež jsou nositeli nějaké informace 
(technologické, materiálové, umělecké apod.). Při fotografování je třeba nezapomínat 
na podšívky, našité funkční stuhy, firemní nášivky, různá stará inventární a jiná čísla 
či způsoby označení, včetně případných původních dedikačních nápisů apod. 

• Pro fotografování krajek si předem připravíme tmavý papír (nejlépe karton velikosti 
A3, lze přizpůsobit velikosti dokumentačního zavazadla, přehyb pod fotografovanou 
krajkou není rušivý) k podložení krajek při fotografování rochet, alb apod. 

• Fotografování větších předmětů (především pluviálů nebo celkových snímků souprav) 
rozmístěných na fotografické podložce (barevně a materiálově vhodném plátnu) 
provádíme nejlépe pomocí vhodného stativu, ze kterého je možné fotografovat předmět 
bez výraznějšího zkreslení. 

                                                 

250 Při některých inventarizacích prováděných v 60. a 70. letech byla roucha fotografována zavěšená na 
kovaných dveřích sakristie, zvonku u sakristie, někdy byl sundáván obraz křížové cesty, aby bylo roucho na 
ramínku možno na něco zavěsit apod. 
251 Ve skutečnosti jde o dalmatiku a tunicellu pro jáhna a podjáhna, v praxi jsou tyto dva kusy stejné, význam je 
držen spíše symbolicky. V praxi se lze nejčastěji setkat s dalmatikami, které se většinou nacházejí po dvou 
kusech v rámci jedné soupravy. Méně časté, i když ne zcela ojedinělé, jsou větší soupravy s několika stejnými 
kasulemi. Jde o velké soupravy minimálně se třemi kasulemi, velmi nákladné z 18. století jsou zastoupeny např. 
v Praze při křižovnickém kostele sv. Františka nebo při kostele Nejsvětější Trojice ve Starém Kolíně. 
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• Záleží na kvalitě objektivu a na schopnosti fotografa udržet fotoaparát v předpažených 
rukou tak, aby bylo objektivem mířeno kolmo přibližně do středu předmětu. Lepšímu 
záběru lze napomoci přiblížením se předmětu stoupnutím si přímo na fotografickou 
podložku.252  

• Následným umělým retuším fotografií bychom se z hlediska věrohodnosti 
dokumentovaného předmětu měli vždy vyhýbat. 

 
5.1.3. Opatření roucha lokačním štítkem 

U církevních textilií najdeme štítek s označením původu (např. s odkazem na starší 
inventáře) velmi zřídka.253 Obvykle je proto vhodné našít nový štítek, kde bude zaznamenaná 
alespoň daná lokalita doplněná několika centimetry volného místa pro budoucí označení 
pořadovým (identifikačním) číslem. Označení lokalitou je jednou z nejzásadnějších věcí, 
kterou lze na místě kromě fotografování provést. Našitím názvu lokality bude do budoucna 
známo, odkud předmět pochází, zvláště v případě, že bude náhle převezen např. do depozitáře 
(při zvýšeném riziku krádeží apod). Pokud tuto lokalitu u předmětu neznáme, nemůže být 
jeho cena navýšená kontextem původu. Pro tato paramenta je už zbytečné dohledávat 
v archivech písemné prameny, z nichž je obvykle možno zjistit mnoho dalších informací.  

 

  
[MK_23a]+[MK_23b] 
Našití lokačního snímku na roucho je ideální pro snadnou identifikaci textilie zvláště v 
případě, kdy dojde k jejímu rychlému přesunu; štítek našitý na liturgické prádlo je ideální i z 
toho důvodu, že s ním může být čištěno mokrou cestou. Foto: Marie Hodinářová, 2019 a J. 
Kulda, ml. 2020. 

 
• Lokační textilní štítek našíváme při spodním okraji roucha, nejlépe na jeho dorsální 

stranu. 
• Ideální je použít bílý (nebo režný, nebarvený) bavlněný pásek tkaný plátnovou (nikoliv 

tedy běžnou keprovou) vazbou (tzv. záčistku) o šířce aspoň 1 cm (ideální je 1,5 cm), 
v délce alespoň 6 cm (podle délky označení lokality). 

• Je vhodné nechat na štítku aspoň 2 cm místa pro budoucí možné doplnění 
(pořadového) čísla. 

• Tkalounový štítek připevňujeme po kratších stranách pevně k podšívce. K šití by měla 
být užita neztupená jehla, aby nedocházelo ke zbytečnému narušení zejména 
jemnějších hedvábných podšívek. V některých případech je možné štítek připevnit šitím 
celý po obvodu. 

• Všechny starší značky nutno ponechat na místě, musí zůstat dobře viditelné (např. 
starší nápisy přímo na podšívce). 

                                                 

252 V takovém případě je zapotřebí eliminovat fotografování vlastních nohou. Nikdy se tomu však zcela 
nevyhneme, je vhodné mít proto ponožky vhodných tmavých barev. 
253 Autorka tohoto textu od roku 2004 našívá tyto štítky všude, kde provádí dokumentaci liturgického textilu. 
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5.1.4. Měření 
 Při měření liturgického textilu začínáme obdobně jako u jiných dokumentovaných 
předmětů celkovými mírami, kterými jsou výška a šířka. Rozměr hloubky v liturgickém 
textilu spíše nenajdeme, snad kromě polštářů a podobných méně častých typů textilií. 
Liturgické oděvy jsou dány rozměry průměrné lidské postavy, jejich výsledné rozměry tedy 
nejsou příliš rozdílné. Zásadnější je změření jiných detailů, ale pro úplnost je samozřejmě 
vhodné změřit a zaznamenat vše, co se zdá být důležité. Následně lze z fotografií vyčíst 
mnohé detaily, některé hodnoty však může fotografie z nejrůznějších důvodů zkreslit, proto je 
nutné některé poznatky o dokumentované textilii poznamenat písemně přímo na místě. Jde 
zejména o barvy a jejich nejrůznější nuance. Zejména to platí o barvách kovů. Motivy 
vetkávané či vyšité zlatým dracounem mohou na fotografii vyvolávat dojem dracounu 
stříbrného a naopak, což je dáno i mnoha odstíny dracounů obou barev, nebo jejich 
vyblednutím a znečištěním.  
 

   

  
[MK_24a] +[MK_24b]+[MK_24c]+[MK_24d]+[MK_24e] 
Liturgický textil měříme ideálně rozložený na zemi, kdy lze většinu rozměrů zjistit 
nejpřesněji; na obrázcích jsou znázorněny části parament, která mají být měřena b) kasule, 
štola, kališní velum, bursa a manipul c) pluviál d) dalmatika e) měření vzorového raportu. 
Kresba: M. Kuldová, 2020.  
 

• vyrovnané textilie je vhodné měřit rozložené na zemi, bez skladů 
• při měření správných výšek kasulí je třeba dát pozor na správné přehnutí kasule v 

ramenních švech, které může ovlivnit zjištěné míry v řádu několika centimetrů 
• při měření celkové velikosti měříme vždy maximální délku a šířku, pokud možno na 

obou stranách (hlavně u kasule) 
• dalším důležitým údajem je změření šířky krajek a bort  
• u vzorované tkaniny je vhodné změřit i výšku a šířku tzv. vzorového raportu.254 

Podobně můžeme u výšivky změřit výšku motivu, či vzdálenost opakujícího se motivu.  
• Při fotografování je vhodné připojit k předmětu štítek s barevnou škálou a měřítkem 

   
                                                 

254 Raport – jde o jednu „jednotku“ vzoru, měříme výšku raportu, to znamená rozměr, odkud je vzor opakován. 
Pokud nejde o drobný vzor, na šířku je raport většinou nezměřitelný. 
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5.1.5. Popis 
 

Při ohledání historického textilu při dokumentaci je vhodné si hned na místě poznamenat a 
určit druhy materiálů (hedvábí, vlna, bavlna apod.), tkanin (např. zda jde o ryps, taft, satén, 
klot, plátno, voskované plátno aj.). Z fotografií lze relativně spolehlivě vyčíst detaily složitých 
vzorů, určení jednoduchých tkanin je obvykle z fotografie výrazně složitější. Ikonografický 
popis vzoru lze rozhodně odložit na pozdější dobu. 

 
Pro popis je důležité při fotografické dokumentaci a následném měření zohlednit: 

• Celkový soubor a výčet jeho jednotlivých součástí. 
• Celek z obou stran – střih (tvar) roucha může významně napovědět o geografickém 

původu (např. různé krajové střihy kasulí) nebo stáří (např. rokokové úzké vykrojení 
pektorální strany kasule). 

• Zohlednit všechny druhy použitých tkanin, včetně těch, jež byly použity i na opravy 
(především u pektorální strany kasule). 

• Vzor a jeho rozměry (vytkávaný i vyšívaný). 
• Spony (např. u pluviálů) a další připojené doplňky (střapce, mašle, stuhy, bavlněné 

záčisty). 
• Detaily ručního šití, včetně oprav (např. na podšívce). 
• Všechny nápisy přítomné obvykle na podšívce. 
• Stuhy připevněné k podšívce. 
• Všechny druhy závažných poškození přesahující rámec běžného opotřebení. 

 
5.1.6. Závěrečné zpětné uložení 
 Po uložení na správná místa (viz podmínky nutné ke správnému uložení) bychom měli 
textilie v zásuvkách překrýt hedvábným (ideálně nekyselým) papírem nebo sepraným plátnem 
chránícím proti prachu. Ve skříních můžeme překrýt také roucha na ramínkách (pokud nejsou 
chráněny povlaky). Na připojený papír lze poznamenat i zprávu o dokumentaci. Je vhodné 
sdělit správcům objektů nebo jiným pověřeným osobám základní pravidla, jak o liturgický 
textil pečovat.  
 
 
5.1.7. Soupis pomůcek nezbytných pro dokumentaci 
 Abychom dokumentaci s případným úklidem úložných prostor zvládli, potřebujeme k 
tomu nejen čas, ale i pomůcky a ochranné prostředky, které si přivezeme s sebou. Proto si 
nezapomeňme připravit tyto věci: 
 

• Fotoaparát. 
• Čisté plátno, na kterém budeme předměty fotografovat – nejlépe tmavě šedou 

nemačkavou látku ze syntetického materiálu, o minimálních rozměrech alespoň 1,5 x 2 
m. Tkaninu je vždy po předchozí dokumentaci nutno přeprat. 

• Tmavý papír (nejlépe velikosti A3) k podložení krajek.  
• Papíry či plátno, na které můžeme odložit připravené věci k fotografování (v příliš 

prašném prostředí). 
• Papírové štítky na napsání čísel, lokality či jiného označení k fotografování. 
• Měřící pásmo (pro měření pluviálů je pohodlnější třímetrové, pro přesnější měření 

drobnějších měr je vhodné menší měřítko navíc).  
• Potřeby k našití tkalounů s označením lokalitou a číslem (tkaloun má být plátnové 

vazby, dále budeme potřebovat nit, ostrou jehlu, nůžky, fix na textil). 
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• Hedvábné papíry nebo seprané plátno pro přikrytí zdokumentovaného textilu s 
ochranou proti prachu. 

• ochranné pomůcky: kromě ochranného oděvu je vhodný i náustek a zejména bavlněné 
čisté rukavice 

• pro základní očištění vlhčené kapesníčky 
 
 

[MK_27] 
Rukavice po dokumentování jsou názornou ukázkou toho, jak znečištěný textil byl 
dokumentován. Standardním případem by mělo být užívání rukavic k ochraně předmětů 
samých, v praxi je většinou nutné rukavice používat z důvodu vlastní ochrany. Foto: M. 
Kuldová, 2019. 
 

 
[MK_28] 
Pomůcky k dokumentaci v terénu: a) fotoaparát, b) textilní podložka pro instalaci textilií na 
zemi, c) pásmo k měření, d) papír a tužka na poznámky (případně notebook), e) rukavice na 
ochranu předmětů (případně dokumentátora), f) ústenka na ochranu proti prachu a plísním, g) 
tkaloun a fixy na textil pro vytvoření lokačních štítků (případně lze mít připraveno předem), 
h) jehla, niť a nůžky pro našití lokačních štítků i) černý karton (zde složený) pro podložení při 
fotografování krajek (rochet, antependií, apod.). Foto: M. Kuldová, 2020. 
 
 
5.2. Elektronický evidenční systém 
 
Analogová a digitální evidence předmětů druhové skupiny liturgické textilie255 
(Optimální struktura a obsah evidenčního záznamu a optimalizace odborných číselníků pro 

záznam údajů o předmětech druhové skladby v analogové i digitální podobě) 

 

                                                 

255 V této kapitole jsou pro potřeby evidence druhové skupiny historický liturgický textil rozpracovány obecné 
zásady optimálního evidenčního elektronického systému, optimální struktury zápisu do tohoto systému a 
sestavení číselníků uvedené v metodice ČERNÁ, Alena a kol., Jednotná popisná a obrazová dokumentace 
historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v 
příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického 
fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich. 
Národní památkový ústav, edice odborné metodické publikace, svazek 89, 2017. Autorka stávající kapitoly je 
spoluautorkou uvedené metodiky a texty upravila s vědomím spoluautorů.  
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Evidence 
Efektivní systém shromažďování a evidence údajů je jedním ze základních pilířů, na 

nichž lze vystavět účinnou ochranu a péči o jakoukoliv skupinu druhových předmětů 
movitého kulturního dědictví spravovaného paměťovými institucemi. Historické liturgické 
textilie nejsou výjimkou potvrzující pravidlo. Naopak přehledný evidenční systém, zahrnující 
byť jen základní informace, umožňuje s těmito druhovými fondy efektivně pracovat – 
analyzovat je, doplňovat a propojovat staré a nové poznatky a následně je ve všech 
souvislostech prezentovat široké veřejnosti.  

Všechny paměťové instituce evidují předměty nacházející se v jejich sbírkách a 
depozitářích. Původní evidence předmětů vedené paměťovými institucemi na kartotéčních 
lístcích a roztříděných abecedně nebo předmětově v kartotéční skříni, začaly být v České 
republice na přelomu dvacátého a jednadvacátého století systematicky, byť ne systémově, 
nahrazovány elektronickými evidenčními systémy. Zpočátku se téměř každá paměťová 
instituce vydávala na cestu pokusů a omylů, jejímž výsledkem bylo vytvoření vlastního 
interního evidenčního systému. Tyto první elektronické evidenční systémy málokdy 
odpovídaly potřebám externích badatelů a často v mnohém nevyhovovaly ani potřebám 
interních odborníků. Kompatibilita a vzájemná provázanost elektronických evidenčních 
systémů mezi jednotlivými paměťovými institucemi byla v té době prakticky nemožná. 
Postupně byly individuální interní systémy nahrazovány profesionálnějšími. Nebylo sice 
dosaženo jednotnosti, ale v současnosti lze typy elektronických evidenčních systémů 
používaných v paměťových institucích spočítat na prstech. Paměťové instituce nejčastěji 
k evidenci předmětů používají některý z těchto evidenčních elektronických systémů: 
MONUMNIS, DEMUS, BACH, MUSEION, CastIS.256 Muzea a galerie využívají převážně 
systém DEMUS a BACH nebo některou z dílčích variant, vzniklých s využitím prostředí MS 
ACCES, galerie upřednostňují MUSEION. Národní památkový ústav, který má ve správě 
nejen hrady a zámky, ale i jejich mobiliární fondy, používá elektronický evidenční systém 
CastIS.  

Používané elektronické evidenční systémy více či méně naplňují potřeby odborné 
evidence a většina z nich umožňuje i další využití podle typu a zaměření paměťové instituce – 
např. vedení odborné i majetkové evidence předmětů, virtualizaci expozičních tras a 
elektronických (audio a video) průvodců, vyhodnocení pohybu návštěvníků po výstavních 
prostorách aj. Sjednocení elektronických evidenčních systémů, využívaných paměťovými 
institucemi, v jeden unifikovaný společný systém není v současnosti reálné. Pro výzkumníky, 
hledající informace o předmětech tak sice bude i nadále platit kolik znáš evidenčních systémů, 
tolikrát jsi badatelem, ale orientace v nich a práce s nimi již není zdaleka tak náročná jako na 
počátku jejich zavádění. Mnohem závažnějším problémem, než variabilita používaných 
systémů je, co za informace tyto systémy obsahují, tedy jak jsou strukturovány pro odborný 
zápis o předmětu a jakou informaci z nich lze zpětně získat. Protože v podstatě každý systém 
lze upravit, je především nutné vytvořit model optimalizace elektronické evidence pro vedení 
a správu informací o předmětech obecně a zároveň pro vedení a správu informací o konkrétní 
specifické druhové skupině. V daném případě tedy navrhnout optimalizaci evidenčního zápisu 
pro druhovou skupinu liturgické textilie.  
 
5.2.1. Struktura a obsah evidenčního záznamu 

Optimalizace struktury a obsahu evidenčního záznamu konkrétní druhové v letech 
2013–2017 řešil konsorciální výzkumný projekt Historický fotografický materiál – 
identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu 

                                                 

256 Více o elektronických evidenčních systémech viz ČERNÁ, Alena a kol. Jednotná popisná a obrazová 
dokumentace, s. 12–28. 
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základních typů paměťových institucí (DF13P01OVV007).257 V rámci projektu vznikla jako 
jeden z výsledků aplikovaného výzkumu metodika Jednotná popisná a obrazová 
dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických 
evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a 
pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních 
systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich.258 Přestože je tato metodika primárně 
zaměřena na druhovou skupinu historický fotografický materiál, zformuloval v ní kolektiv 
autorů na základě uživatelského vyhodnocení v současnosti paměťovými institucemi 
používaných elektronických evidenčních systémů obecně platnou charakteristiku optimálního 
evidenčního systému, jenž odpovídá potřebám paměťových institucí i církevních objektů po 
stránce evidenční, odborné, i pokud jde o správu majetku. Optimální elektronický evidenční 
systému pro vedení a správu informací o předmětech musí „kromě textových informací 
umožňovat připojování obrazových, listinných a multimediálních materiálů, dávat možnost 
ilustrovat vazby na prostředí, kde je předmět uložen. Uživatel musí mít možnost vyhledávat a 
třídit záznamy podle různých kritérií a tisknout výstupy z těchto výběrů. Samozřejmostí by 
měly být vazby na elektronické identifikační prvky včetně mezinárodních identifikačních kódů 
a možnost propojení s bezpečnostními systémy. Má-li organizace celostátní působnost je 
nutné, aby podoba SW byla jednotná pro všechna pracoviště a umožňovala přístupy do 
evidence pro všechny pověřené pracovníky, usnadňovala odbornou práci i správu majetku 
včetně identifikace odcizených předmětů a dalších předmětů obchodovaných na nelegálním 
trhu“259. V metodice v kapitole Charakteristika optimálního evidenčního systému na základě 
uživatelského vyhodnocení jsou podrobně popsány jednotlivé prvky optimalizace evidenčního 
systému.260  

Metodika srozumitelným, jednoduchým a přehledným způsobem charakterizuje 
obecné vlastnosti, které by měl evidenční systém mít, aby mohl plnit svou základní funkci – 
shromažďovat, přehledně uchovávat a poskytovat informace srozumitelným, jednoduchým a 
efektivním způsobem. Kvalita každého elektronického evidenčního systému je podmíněna 
strukturou elektronického záznamu, která bez ohledu na odbornou kvalitu obsahu vkládaných 
dat musí být nadefinovaná tak, aby každý, kdo zapisuje údaje o předmětu, tyto správně 
včleňoval do datové struktury. Struktura zápisu informace musí umožnit kvalitně zaznamenat 
identifikační a charakteristické znaky popisovaného předmětu, a to zjevné na první pohled i 
ty, které vyplývají z bližšího zkoumání. Evidence předmětů v elektronickém evidenčním 
systému musí obsahovat základní datové vrstvy jako hlavní údaje o předmětu (např. 
inventární čísla, druhová skupina, název předmětu, kdy předmět vznikl, jeho časové určení, 
kde předmět vznikl, jeho původ, (případně místní určení vzniku), doplňující údaje o předmětu 
(materiál, technika, rozměry, autoři, stavy, literatura), popisy, poznámky (podrobný popis 
předmětu), grafické informace (fotografie předmětů, multimediální soubory), externí soubory 
(např. restaurátorská zpráva, článek…). U předmětu a doplňujících údajů o předmětu je 
doporučeno přednastavení hodnot (tzv. číselníky), aby byla dodržena jednotnost zápisu, 
podmiňující rychlé a kvalitní hledání v systému. Kvalitní zápis musí umožnit rozpoznatelnost 
předmětu (stanovení identity předmětu), objektivní posouzení jeho hodnoty a vlastností (jak 
byl předmět získán (původ), doba vzniku, fyzický stav aj.), nalezení (místo uložení předmětu). 
Výše uvedené závěry formulované v metodice metodiky jsou obecně aplikovatelné a lze je 
využít a upravit pro potřeby formulování optimální evidence druhové skupiny liturgický 
textil.  

                                                 

257 Více o projektu viz https://www.rvvi.cz/cep [cit. 1.5. 2019] 
258 Metodika je volně dostupná a stažitelná na http://invenio.nusl.cz/record/367287?ln=cs [cit. 1.5. 2019] 
259 ČERNÁ, Alena a kol. Jednotná popisná a obrazová dokumentace, s. 28.  
260 Tamtéž, s. 29–31. 
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Co a jak tedy zapsat do evidenčního záznamu o předmětu této druhové skupiny k dosažení 
maximální informační efektivity?  
 
Místo uložení (lokace) předmětu – každá instituce má vlastní způsob evidence umístění 
(uložení) předmětu. Obecně by údaje měly ale vždy poskytnout informaci o objektu (budově), 
místnosti, skříni, regálu apod. kde se předmět nachází. 
Evidenční údaje předmětu – označení předmětu číslem, kódem apod. totožným s fyzickým 
označením předmětu a číslem v elektronické databázi, případně v manuální kartotéce. Tyto 
údaje jsou významné i pro správu majetku. Je nutné uvádět jak aktuální údaje (platné 
inventární/evidenční/přírůstkové číslo), tak historické, tedy dřívější již neplatná čísla, která ale 
mohou pomoci vytvořit historii pohybu a původu předmětu (dřívější 
inventární/evidenční/přírůstkové číslo). Z tohoto důvodu by se z předmětu neměla odstraňovat 
stará čísla, štítky atd. a naopak dbát, aby u předmětu zůstaly i po jejich sejmutí, např. po 
restaurátorském zásahu. Pokud nelze evidenční štítky apod. uchovat na předmětu, měly by se 
uložit do průhledného obalu a ponechat u předmětu. Vždy by měla být pořízena 
fotodokumentace nejen předmětu, ale i těchto identifikátorů.  
Původ předmětu – informuje, jak se předmět stal součástí aktuálního fondu a majetkem 
paměťové instituce. Zde je potřeba uvést všechny známé informace o předchozích vlastnících 
a nabyvatelích. 
Kromě informací o tom, kde je předmět uložen, pod jakým označením ho lze nalézt a jaký je 
jeho původ, které jsou využitelné jak pro odbornou, tak majetkovou evidenci, musí evidence 
obsahovat Identifikační a odborné údaje. Na rozdíl od předchozích údajů jsou tyto 
zpracovávány v rozsahu odborných znalostí pracovníka a mohou být proto postupně dalšími 
odborníky rozšiřovány, doplňovány a upřesňovány. Tvůrce zápisu by měl ve všech bodech 
vždy bezpodmínečně vycházet z ověřených skutečností.  
Skupina/sbírka, druh předmětu – jedná se o základní rozřazení předmětů, vycházející ze 
zavedených zvyklostí třídění v jednotlivých institucích. Např. skupina/sbírka:textil/církevní; 
druh předmětu: paramenta/bursa.  

Důležité je správně uvést Název předmětu. Při určení Názvu předmětu je nutné určit, 
co je hlavní, tedy primární a co je vedlejší. Je potřeba vždy stanovit a striktně dodržovat 
pravidla jaký název bude uváděn jako první, např. ornát či kasule, a stejně tak stanovit 
pravidla při používání různých způsobů gramaticky správného zápisu stejného slova, např. 
kasule a kázule. Pokud je původní název předmětu v cizím jazyce, záleží na zvyklostech, zda 
se do názvu uvádí doslovný přepis nebo český překlad. Např. při uvedení do evidence 
historického kněžského krátkého šatu, používaného při jízdě na koni, je možné uvést jako 
název předmětu cizojazyčné označení bliaut court i český ekvivalent kytlice kněžská. Pokud 
pravidla evidence upřednostňují cizojazyčné označení uvést na prvním místě, pak je nezbytné 
následně v popise uvést český ekvivalent a naopak. Jde-li o předmět, který je součástí 
souboru, může být název odvozen od názvu tohoto souboru. Při rozšíření názvu předmětu lze 
uvádět údaje podle objektivně zjištěné nebo viděné skutečnosti. Primární ale vždy je, aby 
Název předmětu byl v rámci celého evidenčního systému uváděn jednotně, tedy podle předem 
stanovených pravidel a tato pravidla byla dodržována.  
Součást souboru mohou tvořit jednotlivé předměty se samostatnými evidenčními čísly, která 
mohou, ale nemusí tvořit jednotnou číselnou řadu. Například soubor liturgických textilií, 
sloužících k výbavě konkrétního oltáře může být vytvořen scelením postupně dohledaných a 
identifikovaných předmětů, které už mají evidenční čísla. Předměty souboru mohou být 
označeny stejným číslem a rozlišeny za ním uvedeným písmenem alfabetické řady, řadovou 
číslovkou apod. 
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V evidenčním systému musí být obsaženy položky, umožňující podrobně uvést jednotlivé 
složky charakterizující fyzickou podstatu předmětu, tedy z čeho a jak byl zhotoven, velikost 
apod. Těmito nezbytnými položkami jsou Materiál, Technika, Rozměry. Důležitá je 
Dokumentace předmětu, tedy vizuální záznam jeho současného stavu, který může obsahovat 
pro srovnání ale i starší dokumentaci.  
Materiál – uvádí se výčet všech materiálů (len, vlna, hedvábí aj.), z nichž je předmět 
zhotoven. Předmět může sestávat z několika vrstev (např. svrchní tkanina, podšívka aj.). Je 
nutné uvést materiál u každé z nich. 
Technika – uvádí se způsob zhotovení (např. tkaní, šití ruční, šití strojové aj.). Při zhotovení 
předmětu mohlo být použito několik technik a v takovém případě je nutné uvést hlavní i 
vedlejší techniky. 
Rozměry – u předmětu se uvedou rozměry jako šířka a délka. Pokud se jedná o předmět, 
zdobený např. reliéfní výšivkou, uvádí se i výška. Rozměry je vždy nutné uvádět ve stejných 
jednotkách v rámci celého evidenčního systému (cm, mm).  
Dokumentace předmětu – každý evidenční systém musí umožňovat k textu připojovat 
kvalitní obrazový soubor. Nejčastěji se jedná o kvalitní obrazový soubor – fotografickou 
dokumentaci. Předmět musí být vždy zdokumentován tak, aby mohl být jednoznačně 
identifikován a současně mohly být vytěženy všechny informace. Dokumentován musí být 
rub i líc předmětu včetně firemních nášivek, nápisů, inventárních štítků aj. Součástí 
dokumentace může být i ručně zhotovený nákres, dobová fotografie zachycující událost, na 
které je předmět viditelný apod. V Popisu předmětu je na existenci takovéto dokumentace 
upozornit a jmenovitě událost uvést s tím, kde byl údaj získán a jak s událostí byl předmět 
ztotožněn. Kvalitně provedená digitální dokumentace – obrazový záznam – umožňuje 
předmět zkoumat virtuálně, aniž by byl zatěžován fyzickým kontaktem s badatelem. Digitální 
záznam umožňuje pomocí obrazového editoru zesvětlit, vyjasnit, upravit expozičně a dále 
upravovat obraz předmětu pro lepší čitelnost. Úprava v obrazovém editoru může dopomoci k 
zjištění okem málo čitelných nebo drobných detailů, např. detaily výšivek, špatně čitelné 
nápisy firemních nášivek. Evidenční systém by měl umožnit záznam čísla, pod kterým je v 
dokumentačních fondech příslušné instituce evidován záběr na originál předmětu.  
Autor, signatura, značka – zde se uvede např. módní návrhář, atelier, firma či krejčovský 
salon (např. Gammarelli, Mancinelli, Euroclero, Barbiconi, Manufaktura Mario Bianchetti 
aj.), kde byl předmět zhotoven. Pokud je znám např. návrhář, který předmět navrhl, i firma, 
která ho zhotovila, uvádí se autor i výrobce. Jméno autora se přepisuje tak, jak je uvedeno na 
předmětu (např. autor návrhu Fanta, výrobce Křesťanská akademie) V Popisu předmětu je 
však v případě, že je známé např. celé jméno autora, toto uvést (např. Josef Fanta).  
Časové zařazení – odvozuje se z techniky, materiálu, střihu či datačních pomůcek jakými 
mohou být např. letopočet uvedený jako součást výšivky, oděvní katalogy, historická 
vyobrazení aj. V některých případech lze dataci odvodit od slohových prvků v ornamentice či 
jiných typických prvků. Vždy je nutné dataci, pokud ji nelze jednoznačně doložit, např. 
z dochovaných účetních dokladů jako objednávka aj., ověřit. Na výrobu historických paramen 
často byly používány látky z různých časových období (např. kasule, která byla přešita 
strojově na konci 19. století a opatřena novou podšívkou, může mít střed z látky datované 
1750 a boky z látky z období kolem roku 1830). V Popisu předmětu se doporučuje uvést 
všechna časová zjištění.  
Místní určení předmětu – rozumí se místo vzniku předmětu a místo zhotovení předmětu. 
Místo vzniku obsahuje informaci, kde byl zhotoven návrh předmětu, a místo zhotovení pak 
informaci kde byl návrh realizován. Místopisné názvy je nutné uvádět vždy jednotně, tedy 
buď v českém ekvivalentu, nebo originále. Jaký způsob bude zvolen, záleží na vnitřních 
pravidlech zpracovatele, zda údaje uvádí v originále nebo v českém ekvivalentu.  
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Popis předmětu – musí obsahovat všechny identifikační znaky předmětu, tedy popis rubu i 
líce. Popis musí umožnit identifikovat předmět v případě ztráty i bez obrazové dokumentace. 
Proto i přes existenci připojené fotodokumentace je nutné viděné slovně pojmenovat a 
vyjádřit v popisu. Je vhodné volit výrazy, které při vyhledávání v počítačových databázích 
badatele navedou na předmět jeho zájmu. V praxi se vždy osvědčí uvést v této části 
elektronického evidenčního záznamu např. všechny české ekvivalenty názvu popisovaného 
předmětu, např. ornát, kasule i kázule. Při popisu je potřeba zvažovat, k čemu dalšímu kromě 
základní identifikace může být použit. Pokud má popis v budoucnu sloužit badatelům z 
různých oborů, bude nezbytné ho strukturovat tak, aby zohledňoval vyhledávání pro různé 
obory. Předjímáme-li např. zájem o symboliku, je třeba docílit toho, aby v popise byly 
zmíněny použité symboly (např. Beránek Boží, pelikán krmící mláďata), pokud o osobnosti 
spojené s předmětem, pak je třeba uvést jména spojená s donací, jméno autora návrhu a 
objednavatele předmětu apod. Základní Popis předmětu může být rozšířen o interpretační 
rovinu, ve které se projevují specializované znalosti zpracovatele, např. o dobové módě, 
používaných barvách a barvivech, rodových, majetkových vazbách, specifikách církevních 
řádů apod., jež mohou upřesnit také dříve zpracované údaje o dataci či místní určení 
předmětu. 
Důležitou součástí Popisu předmětu je popis adjustace – původního obalu, pokud se 
zachoval. Může obsahovat informace důležité pro bližší určení předmětu. Je nutné zapsat 
všechny tištěné a ručně psané alfanumerické znaky na obalech a uvést i erby a značky, tedy 
pokud je jimi obal opatřen. Pokud značka či nápis existují, ale jsou nečitelné, je třeba 
upozornit na tuto skutečnost v popisu. Stejně tak je důležité uvést kde je tato informace na 
předmětu umístěna. Je vhodné zaznamenat i skutečnost, že adjustace neobsahuje žádné 
popisné informace. Do obalů (krabic) byly vkládány samostatné seznamy identifikující 
předměty nebo odkazující na soupis souvisejících předmětů. Pokud byl předmět dohledán 
např. v soupisu majetku konkrétní osoby nebo řádu, je nutné tuto skutečnost do popisu uvést a 
stejně tak informaci, kde lze tento soupis dohledat. Ve většině evidencí jsou obaly vedeny pod 
vlastním evidenčním číslem, tedy jako samostatný předmět. Je proto nutné dbát na to, aby byl 
předmět a obal označeny jako Soubor. 
Při Popisu je vhodné se soustředit na viditelné charakteristické prvky předmětu, např. na typ 
církevního textilu (paramenta, kostelní prádlo aj.), střih, liturgické barvy, typ výšivky, typ 
použité techniky např. gobelínový steh, typ tkaniny např. protkávání kovovým vláknem aj.  
Evidenční systém by měl umožnit zanést i tzv. Doplňující údaje:  
Zpracovatel evidenčního listu, Datum zpracování, tedy údaje identifikující odborného 
pracovníka, který pořizoval záznam a datum, kdy byl záznam pořízen. Údaje o zpracovateli se 
doporučuje uvádět v souladu se soubory národních autorit.261 Datum může být uvedeno dle 
zavedených zvyklostí příslušné instituce. 
Odkazy na literaturu – uvádí se dle platných citačních norem. 
Stav předmětu – rozumí se fyzický stav předmětu včetně obalu. 
Poznámky – rozumí se např. informace o restaurování, konzervaci apod., případně další 
údaje, které nelze vtělit do ostatních rubrik evidenčního záznamu. 
 
5.2.2. Odborné číselníky262 

Funkčnost a efektivnost každého evidenčního systému podmiňuje vytvoření a 
důsledné používání jednotné terminologie a jednotné struktury záznamu. Žádný systém 

                                                 

261 https://autority.nkp.cz/jmenne-autority [cit. 1.5. 2019] 
262 Návrh odborných číselníků vzešel z analýzy způsobů elektronické evidence liturgických textilií různých 
typů paměťových institucí. Příklady uvedených číselníků zohledňují obecné potřeby institucí, evidujících 



130 
 

nemůže být plně funkční, pokud jsou v něm evidované předměty stejného typu pojmenovány 
několika různými způsoby. Nedodržování pravidla používání jednotné terminologie ztěžuje 
především možnosti vyhledávání a třídění. Základní označení předmětu by mělo rozlišovat, o 
jaký typ liturgické textilie se jedná. Například dlouhé splývavé k tělu přiléhající roucho 
používané jako spodní součást liturgického oděvu nebo svrchní oděv, které i dnes nosí 
duchovní a dříve používali i učenci a úředníci, se označuje jako klerika, sutana nebo řidčeji 
reverenda. Nabízí se tak několik základních názvů. Není důležité, který bude zvolen, ale je 
nezbytné zvolené označení důsledně dodržovat při popisu stejného nebo obdobného předmětu 
v budoucnu. Skutečnost, že jde o oděv duchovního či úředníka, je nutné uvést následně, stejně 
tak zda jde o oděv duchovního katolického či pravoslavného nebo anglikánského. Je třeba se 
vyvarovat označení, které vychází ze subjektivní domněnky. Pokud tedy není doložitelné, kdo 
z uvedených oděv konkrétně nosil, tato informace se neuvádí. Doporučené členění a 
upřesňování názvu předmětu je od obecného k detailnějšímu – klerika duchovního církve 
římsko-katolické. Následující příklady číselníků jsou doporučením, jak vytvořit strukturu 
třídění pro historický církevní textil v počítačové databázi podle témat (typů). Předkládaný 
postup jen sděluje informaci, jak k třídění přistupovat podle badatelského zájmu či priorit 
sběratele a v žádném případě není vyčerpávající ani konečný.  
 
Návrh číselníku pro předmět 

 
[Tabulka č. 1. – číselník předmět ] 
 
 
Návrh číselníku pro použitý materiál, který se objevuje na jednotlivých složkách 
historického církevního textilu (rub/podšívka, líc apod.) a úložných obalů 

                                                 

liturgický textil. Srov. MARTINEK, Radek. Historie, pořádání a uchovávání liturgických oděvů – parament, s. 
334–352. 
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[Tabulka č. 2. číselník materiál] 
 
Návrh číselníku pro použitou techniku, která se objevuje na jednotlivých složkách 
historických liturgických textilií (rub/podšívka, líc apod.) a úložných obalů 

 
[Tabulka č. 3. technika] 
 

V současnosti všechny paměťové instituce využívají k evidenci svých fondů a sbírek 
elektronické evidenční systémy. Díky nim byla evidence značně zpřehledněna. Oproti 
původním papírovým kartotékám poskytují elektronické evidenční systémy mnohem větší 
prostor pro záznamy o předmětu a flexibilitu při následném vyhledávání údajů. Umožňují 
doplnit slovní popis podrobnou obrazovou dokumentací. Pokud je zajištěna kvalitní čitelnost 
vyobrazeného, lze nyní popis a interpretaci předmětu provádět i bez přímého fyzického 
kontaktu s předmětem. Elektronické evidenční systémy jsou však nadále velmi různorodé co 
do technických možností, skladby informací i možností uživatelského využití. Přetrvávající 
nejednotnost v elektronických systémech a používané terminologii znesnadňuje přístup k 
informacím, jejich třídění a vyhledávání pro odborné a specializované zpracování. Odstranění 
různorodosti používaných softwarů paměťovými institucemi v současnosti není možné. 
Vytvoření a používání optimální struktury a obsahu evidenčního záznamu v rámci 
jednotlivých systémů pro jednotlivé druhové skupiny je uskutečnitelné. Tato kapitola vzešla z 
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analýzy a komparace získaných informací o specifikách druhové skupiny historické liturgické 
textilie. Zároveň čerpá ze závěrů již v úvodu zmiňované metodiky, jejíž autoři navrhli 
optimální strukturu a obsah evidenčního záznamu pro druhovou skupinu historický 
fotografický materiál. Obecné postupy v ní formulované a popsané jsou využity pro 
formulování návrhu optimální struktury a obsahu evidenčního záznamu druhové skupiny 
historické liturgické textilie. Respektování jednotné metodické pomůcky pro evidenci 
historických liturgických textilií by mělo usnadnit evidenční i všestrannou odbornou práci 
s databázovými systémy paměťových institucí a ulehčit práci s nimi zaměstnancům i 
badatelům. Kapitola předkládá možný postup při vytváření počítačového záznamu o 
historických liturgických textiliích a popisu fyzické podstaty předmětu ve věcné rovině. 
Odborné interpretaci historických liturgických textilií se věnují jiné kapitoly této metodiky.  
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Shrnutí 
 Péči o historické liturgické textilie se mnohdy nevěnuje taková pozornost, jakou by si 
zasloužila. Právě liturgické textilie představují významnou skupinu, kde se historické textilie 
dochovaly dodnes.  
 Pro péči o historické liturgické textilie se dají vytvořit tři základní důležité okruhy: 
 
Zájem a osvěta 

Historický liturgický textil, i když již neplní svoji funkci (není používán při liturgii), 
nadále zůstává významným kulturním dědictvím církve. Vlastním místem, kde je se zpravidla 
dochoval, jsou sakristie, oratoře či fary, kde však ne vždy má odpovídající podmínky. Ačkoliv 
podle požadavků církve i státní památkové péče je žádoucí historický liturgický textil chránit 
(ač není památkově chráněný je součástí majetku farnosti a měl by být veden v inventáři), 
někdy dochází k jeho zničení (spálení, nevhodné skladování apod.), či dokonce prodeji. 
V tomto případě je třeba mít na paměti, že se jedná o nedovolené nakládání, při němž dochází 
k nenávratným ztrátám (jsou zničeny historicky cenné liturgické textilie), navíc v případě 
prodeje nejen dochází k defraudaci farního majetku, navíc kněží (na rozdíl od zájemce o 
koupi) ne vždy jsou schopni odhadnout skutečnou hodnotu a textilie jsou prodány pod cenou 
a je možné je později vidět na internetových prodejních portálech za daleko vyšší cenu. 
Duchovní správci farností jsou mnohdy přetíženi a historický liturgický textil nevnímají jako 
něco důležitého, čemu by měli věnovat větší pozornost. Je třeba tedy připomenout, že se jedná 
ve velké většině o majetek farnosti apod., s nímž nelze libovolně nakládat, a navíc také o 
posvěcené předměty, které si zaslouží úctu. 

Sakrální umění, mezi něž patří historický liturgický textil, představuje kulturní 
dědictví církve, které je třeba chránit. Umění má funkci nejen liturgickou, ale také 
evangelizační. Při nakládání s historickým liturgickým textilem je žádoucí kontaktovat 
odborníky, příslušné diecézní konzervátorské centrum, odborná pracoviště muzejní či 
památkového ústavu. 
 
Inventarizace a uložení  

Historické textilie mají být vedeny v inventáři příslušné farnosti (kláštera apod.) či 
státní instituce v odpovídajících formulářích. Inventární záznamy spolu s archivními doklady 
mohou napomoci osvětlit identifikaci, ale také bližší určení (materiál, původ apod.) dané 
památky. Není možné požadovat, aby ve farnostech byly zajištěny podmínky, jaké mají 
historické textilie ve specializovaných depozitářích různých institucí. Bohužel často není 
dostatek prostoru ani ve specializovaných diecézních depozitářích. Zvláště, pokud se jedná o 
„běžně dochovaná paramenta“, je žádoucí je uchovat na vhodných místech, kde nedojde 
k jejich nežádoucímu poškození (teplotní podmínky, vlhkost, prach, poškození hmyzem, 
hlodavci).  
 
Restaurování a prezentace 

Restaurování je nutno svěřit odpovídajícím odborníkům. Historické liturgické textilie, 
stejně jaké jiné sakrální památky dokládají kulturní bohatství církve, které však má 
nezastupitelné pastorační a evangelizační poslání. Zvláště neužívaná historická paramenta tak 
mohou být součástí krátkodobých (např. Noc kostelů) či dlouhodobých expozic. Při tom je 
však třeba dbát vhodnosti způsobu jejich prezentace a případné zápůjčky dokumentovat. 
Nesmí se využívat nevhodně (oděv na tříkrálovou sbírku, divadelní kostým apod.) 
 
Pokud tedy bude povzbuzen zájem a osvěta, může to napomoci k lepší informovanosti, a tedy 
i péči tyto důležité kulturní památky. 
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Příloha_A_ 
 
Stručný slovník textilních liturgických reálií 
 
Alba 
je základní spodní liturgické roucho dlouhého košilového střihu zhotovené z bílého lněného 
plátna, které má zahalovat celé tělo, tj. má mít délku až ke kotníkům a dlouhé úzké rukávy. 
Kněz ji oblékal na talár (sutanu, kleriku) a na → humerál, který měl zakrývat bedra a krk, aby 
po oblečení alby nebyl vidět spodní oděv. Alba mívala téměř univerzální velikost, tj. délku 
kolem 2 m a šířku 2,5 m. Alba se upevňovala přepásaným lněným → cingulem, vykasáním se 
upravovala i délka. Značná šířka roucha umožnovala pravidelné řasení, jež mělo být jeho hlavní 
ozdobou. Od středověku se alby začínaly zdobit našitými obdélníky z drahých látek (tzv. 
parurami), později pak při spodním okraji a někdy i na rukávech širokými krajkami nebo 
decentními výšivkami. Do roku 1970 směla být pouze z přírodního lněného (nebo konopného) 
plátna, v současné době jsou akceptovány i moderní (syntetické a směsné) materiály, zvláště 
bavlna. 
 
Amikt → humerál 
 
Antependium 
též předkrov, předstěra je označení pro ozdobnou tkaninu zavěšenou pod hranu oltářní menzy, 
jež měla zakrývat až k zemi jeho přední stranu, někdy i boky, které však většinou krylo samotné 
→ oltářní plátno. Už od středověku však existovaly dřevěné bohatě vyřezávané či malované 
desky, jež se připevňovaly k přední straně oltáře, kde plnily stejnou funkci, a proto se 
označovaly stejně. 
 
Baldachýn  
též nebesa; je obvykle čtyřhranná střecha ze zdobené hedvábné tkaniny visící nad oltářem nebo 
(biskupským, opatským) trůnem; další variantou je procesní baldachýn, kdy je látková střecha 
upevněna ke čtyřem (šesti) ozdobným žerdím. Nejčastěji se takového procesního baldachýnu 
užívá při eucharistickém průvodu při slavnosti Božího těla (Corpus Domini). V našich fondech 
se baldachýny zachovaly ponejvíce z let 1850–1950. Starší příklady jsou velmi vzácné. 
 
Burza  
též bursa; je čtvercová schránka (obvykle asi 25 x 25 cm) potažená tkaninou či zdobená 
výšivkami, vkládá se do ní → korporál. Zhotovovala se ze dvou čtverců z tuhého materiálu 
(papíru nebo několika vrstev silně škrobeného plátna) potažených ušlechtilou látkou a ze třech 
stran sešitých k sobě. Z úcty k posvěcenému korporálu měla být burza uvnitř vyložena tenkým 
hedvábím nebo jemným plátnem. V katedrálách a ve významnějších kostelech tedy může mít i 
větší rozměry. Po obvodu svrchní části je většinou lemovaná bortami, uprostřed je zdobena 
křížem nebo jiným vhodným obrazem, v rozích mohly být i dracounové nebo hedvábné střapce. 
Velikost burzy podmiňují rozměry vloženého složeného korporálu. Bylo zvykem, že zvláště 
ozdobné burzy s vloženým korporálem se uchovávaly u svatostánku, nemusely proto vždy být 
součástí větší liturgické soupravy. Bursa (v podobě závěsné tašky), která se používala pro 
donášení eucharistie nemocným, byla zpravidla opatřena šňůrkou na zavěšení na krk a bylo 
možné ji uzavřít, dovnitř kromě korporálu se pak vkládala uzavíratelná schránka na hostie.  
 
Cingulum 
byl původně dlouhý bílý lněný kroucený provaz (obvykle se střapci na okrajích), který sloužil 
k přepásání → alby a následnému upravení řasení a délky. U kněze a biskupa přidržovalo 
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rovněž štolu ukrytou pod → kasulí (ornátem). Jeho starší formy mohly být v liturgických 
barvách, tj. souhlasit s barvou užitých mešních rouch. Od reforem 19. století mělo být výhradně 
bílé. Zvláště střapce mohly být v baroku skutečnými uměleckými díly. Barevná cingula dnes 
může používat asistence (ministranti). Cingulum označuje i provaz či tkaný pás sloužící 
k přepásání mužských i ženských řeholních hábitů i kněžských talárů. 
 
Dalmatika 
jsou svrchní obřadní roucho jáhnů. Vyvinula se z prostého oděvu římských občanů košilového 
střihu s širokými rukávy zvaného rovněž dalmatika. Zpočátku byla pouze bílá, často však 
zdobená červenými pruhy (klávy), který v proměněné formě zůstal výzdobným prvkem i 
v pozdějších dobách. Od 9. století se stává definitivně liturgickým oděvem vyhrazeným pouze 
posvěceným klerikům a začal se zhotovovat ze stejného materiálu jako kněžská kasule. 
Dalmatika i střihově velmi blízká → tunicella mají tvar široké košile s rukávy, původně v délce 
téměř ke kotníkům, později pouze ke kolenům. Od středověku dalmatiku začali užívat i kněží 
asistující v roli jáhnů při slavnostní bohoslužbě, jáhenský stav v této době totiž jako trvalý stav 
přestal téměř existovat. Roucha se začala zhotovovat stále z nákladnějších látek, ztrácela ovšem 
měkkost a poddajnost – řasení záhybů tak přestalo být výzdobným prvkem. Větší tvrdost látek 
sice lépe držela formu, znesnadňovala však pohyb, proto začal být střih různě upravován. 
Podobně jako u kasulí i zde existují specifické regionální zemské varianty. Klasická římská 
forma dalmatiky má obvykle neprostřihnuté rukávy, zatímco běžnější forma německá má 
rukávy prostřihnuté s připojenými tkanicemi na zavázání. Útlejší jsou střihové formy italské a 
španělské, zde je na přední straně – podobně jako na kasuli – nápadnější vykrojení. K dalmatice 
se mohly připojovat ještě šňůrové dracounové ověsky se střapci (dependence), nejčastěji 
v počtu 3–7 střapců, které se obvykle připevňovaly na záda, do 16. století často i na obou 
stranách. Měly tak symbolicky odkazovat na obdobný prvek starozákonních kněží – levitů 
(odtud také starší německé označení Levitengewand). 
 

Gremiále  
též gremiál je čtvercová či obdélníková pokrývka zhotovovaná obvykle ze vzácnější hedvábné 
tkaniny, často materiálem, provedením i výzdobou shodná s ostatními bohoslužebnými rouchy, 
(→ paramenta, → mešní souprava), ve stejné liturgické barvě jako → kasule. Gremiále se 
prostíralo biskupovi nebo infulovaným prelátům na kolena při pontifikální bohoslužbě (→ 
parament pontifikální) ve chvílích, kdy seděli na trůnu, a to až do okamžiku obětování 
(offertoria) a obřadu mytí rukou. Při liturgii se používalo gremiále dvojího druhu: (1) skvostné, 
obvykle hedvábné, v případech, kdy by se však mohlo poškodit (např. při mytí rukou, zvláště 
při mazání rukou kněžím při jejich svěcení) pak (2) lněné, více svou podobou odpovídající 
jakési zástěře. Po liturgické reformě se drahocenná forma prakticky neužívá, pouze užitková 
varianta při konsekraci oltáře. 
 

Humerál 
též amikt nebo nárameník; je obdélný šátek z bílého lněného plátna o velikosti asi 80 x 60 cm. 
V obou rozích jedné z delších stran jsou připevněny tkanice v délce kolem 2 m, jimiž se 
humerál připevňoval k tělu. Humerál se oblékal pod → albu (na talár nebo jiný spodní oděv), 
měl dokonale zakrývat krční partie a bedra, aby nebyl pod albou vidět žádný spodní oděv. 
V současné době se nemusí používat, pokud alba svým střihem dokonale zakrývá spodní oděv. 
 
Kasule 
též nesprávně → ornát. Je hlavním svrchním oděvem kněze a biskupa používaným při 
eucharistické bohoslužbě (mši). Roucho se vyvinulo z římského občanského oděvu kruhového 
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(resp. zvonového) střihu s otvorem pro hlavu uprostřed zv. paenula nobilis a postupně se z něho 
stal výhradně kněžský obřadní oděv. Od raného středověku se začala kasule zhotovovat 
z ušlechtilých tkanin, nejčastěji hedvábných látek. Proto byla měkká a mohla dobře zakrývat 
celé tělo. Hlavním výzdobným prvkem zpočátku bylo především jeho řasení, oděv bylo nutné 
na rukou postupně vykasat, aby kněz mohl dobře manipulovat s bohoslužebnými předměty. 
Postupným používáním nákladnějších látek protkávaných drahými kovy a jejich zvyšující se 
tuhostí už nebylo snadné dosáhnout řasení na rukou. Roucho bylo tedy nutné po stranách začít 
zkracovat a vystřihovat, což se stalo až do té míry, že v 18. století bylo dlouhé sotva po kolena 
a na přední straně mělo mohutné „houslovité“ vykrojení (odtud lidové označení pro tento střih 
„basička“). Od poloviny 19. století se v liturgii vrací starší formy inspirované středověkými 
střihy, vhodnější pro měkčí tkaniny. Ideálem vzešlým z Tridentského koncilu byla kasule 
zdobená na zadní (dorsální) straně křížem, na přední (pektorální) „kolumnou“, tj. sloupem 
(svislým pásem), ve středoevropském prostředí však byly častější svislé pásy na obou stranách 
roucha. Tvar kasule byl v jednotlivých jazykových okruzích mírně proměnlivý. Za klasický je 
považován tzv. střih římský, jeho variantou je u nás mnohem běžnější střih německý. Užší tvar 
měla roucha užívaná ve Španělsku a Francii. V 19. století se navracejí varianty starších 
historických tvarů (střihů) označovaných ne úplně správně za gotické (označuje se tak totiž více 
střihů), boromejské (tvar roucha užívaný sv. Karlem Boromejským), kanisiovské (tvar německé 
kasule užívaný sv. Petrem Kanisiem) apod. Střih kasule a tvar vykrojení pektorální strany je 
jedním z nejdůležitějších znaků podmiňujících dataci vzniku roucha. Kasule se vždy oblékala 
na spodní lněnou → albu s → humerálem. Na ni kněz oblékl → štolu a → cingulem upevnil do 
kříže, pak teprve oblékl svrchní kasuli a na levé předloktí si nasadil → manipul. Všechny tyto 
součásti se obvykle zhotovovaly z jednotného materiálu, ve shodné liturgické barvě a stejně 
zdobené. Označujeme je jako → mešní soupravu nebo v případě větších kostelů (kapitulních, 
klášterních a katedrálních) jako → parament pontifikální.  
 
Konopeum 
označuje v liturgii pokrývku ve formě rozevřeného stanu, která v chrámu zakrývá svatostánek 
(konopeum na svatostánek), v zaalpském prostředí však plní v podstatě stejnou funkci → 
závěsy před sanctissimum, tj. textilní vyložení svatostánku. Ojediněle může krýt konopeum i 
samotný oltář (oltářní konopeum). Má obdobnou funkci jako → velum a především jako → 
baldachýn, se kterým se v některých případech zaměňuje. Ve střední Evropě se jeho používání 
prakticky neujalo. 
 
Kortýna – oltářní závěs  
též oltářní křídlo nebo oltářní velum; je zvláštním druhem závěsu zhotoveným obvykle ze 
vzácnějších tkanin, kterým se zdobí nebo vymezuje prostor v bezprostředním okolí oltáře. 
Samostatně se však používal vzácně, častější bylo jejich použití v jednom i více párů po obou 
stranách oltáře. Kortýny se od středověku zavěšovaly přímo na stěny za oltářem a vedle něho, 
nebo mohly být také připevněny k tyčím a zavěšeny mezi dvojice sloupů (oltářní zástěny). Dnes 
už se používají zřídka. 
 
Kostelní prádlo → linteamina 
 
Korporál 
též šátek pod kalich; je čtvercový bílý šátek z čistě lněného plátna (alespoň o rozměrech 40 x 
40 cm), který se rozkládá uprostřed oltářního stolu, aby na něho mohly být položeny dary k 
eucharistické bohoslužbě, tzn. kalich naplněný vínem a miska (paténa) pro chléb (hostie). 
Hostie se na korporál původně přímo pokládaly (lat. Corpus Domini – odtud název). Čtvercové 
plátno s pevným okrajem a s vyšitým křížem se obvykle silně škrobí, aby se dalo lépe složit do 
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podoby jakéhosi psaní, lícem dovnitř. Korporál se směl zdobit jen velmi střídmě, nejčastěji po 
obvodu prostou krajkou, bílou výšivkou či jinými jednoduchými technikami. V 19. století se 
začaly znovu používat korporály z lněného damašku s různými náboženskými symboly. Mimo 
bohoslužbu se korporál vkládal do → burzy. Korporály menších velikostí se používaly při 
donášení svatého přijímání (eucharistie) nemocným, respektive při zaopatřování umírajících. 
Trvale měl být korporálem vyložen svatostánek – v takovém případě mohl mít i rozměr 
uzpůsobený tvaru jeho dna (tzn. např. s oble vykrojenou jednou stranou jinak čtvercového šátku 
apod.). 
 
Manutergium / lavabo  
též ručníček; je forma ručníku, který se používá při bohoslužbách k různým rituálním úkonům 
(mytí rukou kněze a biskupa, větší formát též k mytí nohou na Zelený čtvrtek). Měl být lněný, 
neškrobil se, aby dobře vsakoval vodu.  
 
LAVABO → manutergium 
 
LINTEAMINA  
též se označuje jako → kostelní prádlo; je obecné označení pro textilie zhotovené ze lnu 
(eventuálně z konopí); patří mezi ně: (1) lněné oděvy osob (kleriků) užívaných při bohoslužbě 
(→ alba; → humerál; → cingulum) i mimo ni (→ rocheta; → superpelice) a (2) linteamina 
oltáře (→ oltářní plátno; → korporál; → purifikatorium; → pala; → plátno na oltářní mřížku 
aj.) používané společně s kalichem a miskou (paténou).  Až do roku 1970 platily kvůli starobylé 
tradiční biblické symbolice přísné předpisy, aby k liturgii byly užívány výhradně tkaniny 
z přírodního běleného lněného plátna, ostatní materiály, byť mnohdy praktičtější, byly 
zakázány (syntetické materiály, směsné tkaniny i bavlna); z bavlny se směly zhotovovat pouze 
mimoliturgické oděvy a pokrývky, po roce 1970 se smí používat i praktičtější syntetické 
materiály.  
 
Linteolum 
též ručníček; bylo původně označení pro jakýkoliv lněný šátek či ručník s užitkovou funkcí 
používaný při bohoslužbách. Barokní inventáře tak označují čtvercový silně škrobený šátek 
z bílého lněného (nebo konopného plátna), které se připevňovalo drobnými stehy ke spodní 
straně → paly, protože se dalo snáze udržovat v čistotě (prát a škrobit) než samotná pala podšitá 
tenkým hedvábím nebo voskovaným plátnem; při silném škrobení může palu dokonce nahradit. 
Po obvodu je většinou lemováno úzkou lněnou krajkou, uprostřed bývá vyšit malý červený 
křížek.  
 
Manipul 
dříve též manipl; se svým tvarem, materiálem a zdobením podobá obdobné → štole. Úzký pruh 
látky s ozdobným ukončením se však obvykle přibližně v polovině sešíval tak, aby se dal 
navléknout na levé předloktí kněze či biskupa. Podobně jako štola se zdobil třemi našitými 
kříži, na obou ukončeních a uprostřed. Původně to byl potní šátek užívaný ve staré římské 
liturgii, později ztratil svoji praktickou funkci a stal se jakýmsi odznakem vyššího kléru. 
Manipul jako insignii obdržel už podjáhen (ten ale štolu nenosil) a každý další stupeň svěcení 
si ho podržel. Neužívalo se ho ve spojení s pluviálem, s kasulí však tvořil soupravu (→ mešní 
souprava). Po liturgických reformách Druhého vatikánského koncilu už není jeho používání 
závazné. 
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Mešní souprava  
je souborem bohoslužebných rouch nejméně pro jednoho kněze, častěji však pro něho i 
přisluhující (velké soupravy pro větší asistenci označujeme např. jako → parament 
pontifikální). V německé jazykové oblasti se kryje se slovem → ornát, který se v češtině však 
již od středověku většinou používá v užším slova smyslu, je jím označováno jen svrchní 
kněžské mešní roucho → kasule. Základní mešní souprava zahrnuje → kasuli, → štolu, → 
manipul, velum na kalich, → burzu a do roku 1860 i palu (ta se pak znovu vrátila mezi → 
linteamina, tj. kostelní prádlo v souladu s původní funkcí). Roucha mají být zhotovena ze 
stejného nebo velmi si blízkého materiálu, včetně výzdoby a ve shodné liturgické barvě. 
 
Mitra  
též infule; je zvláštní pokrývkou hlavy vysoce postavených prelátů (dnes především biskupů) 
při bohoslužbách a některých dalších obřadech. Odkazuje k plnosti moci duchovní a společně 
s dalšími pontifikáliemi i k určité pravomoci jurisdikční. Zhotovuje se obvykle z velmi tuhé 
pružné tkaniny nebo kartonu, jež má tvar jakési široké dvojité špice ve tvaru rovnostranného 
trojúhelníka. Dva stejné díly potažené ozdobnou tkaninou a různě zdobené se sešívají po 
stranách k sobě tak, aby při zmáčknutí vytvořili jakousi čelenku s dvěma vybíhajícími rohy 
(cornua) – obdobu obrouček na koruně – pro ozdobení čela a týlu. Ze zadní strany se k mitře 
ještě přišívají dva ozdobné pásy ze stejného materiály zakončené třásněmi, říká se jim nejčastěji 
fanony (též vittae, dependence). Tvar, výška a použité materiály se v průběhu staletí 
proměňovaly, od středověké poměrně nízké mitry až velmi vysokou infuli rokovou. 
Caeremoniale episcoporum rozlišovalo mitru na tři druhy podle drahocennosti vnější úpravy – 
od nejzdobnější, často s výšivkou doplněnou perlami a drahými kameny zv. mitra pretiosa (též 
mitra gemmata), přes mitru zdobenou zlatem protkávanou (nebo vyšívanou) tkaninou (mitra 
auriphrygiata) až po jednoduchou bílou mitru bez ozdob (mitra simplex). Použití mitry záviselo 
na stupni slavnostnosti, rázu liturgické doby a postavení dalších přisluhujících osob.  
 
Ornát  
je už od středověku běžné označení svrchního kněžského roucha → kasule. V německém 
jazykovém prostředí však označuje celou → mešní soupravu (potažmo i → parament 
pontifikální) v souladu s latinským významem slova ornare (zdobit). V odborné liturgické a 
uměleckohistorické literatuře ho proto nedoporučujeme používat. 
 
Pala 
též palla; je čtvercová destička z tuhého materiálu (papíru nebo z několika vrstev silně 
škrobeného plátna) potažená bílým lněným plátnem zdobeným střídmou výšivkou, dříve i 
hedvábnou tkaninou shodnou s liturgickou barvou → kasule, uprostřed obvykle s vyšitým či 
aplikovaným křížem. Pala se užívá při bohoslužbě k zakrytí kalicha, aby do něho nemohlo 
cokoliv spadnout. Horní průměr kalicha také určuje velikost paly (nejčastěji 12–15 cm, v 
baroku obvykle kolem 10 cm), podobně jako velikost ze složeného korporálu, ze kterého svým 
původem vychází. Spodní strana byla dříve podle liturgických předpisů podšívána hladkým 
hedvábím (taftem) nebo voskovaným plátnem, z hlediska praktické údržby se následně ještě 
podkládala plátěným šátkem, tzv. → linteolem. 
 
Parament 
(sg.); starší označení pro → mešní soupravu (→ ornát) libovolného rozsahu (viz též → 
parament pontifikální) zhotovenou jednotným způsobem (materiál, zdobení). 
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Parament pontifikální  
termín používaný od 19. století pro slavnostní velkou bohoslužebnou soupravu pro preláta 
s právem pontifikálií a početnou asistenci a nahrazuje slovo ornát, které v německém 
jazykovém prostředí obvykle vyjadřuje totéž – tj. větší soupravu. Kromě hlavního celebranta 
(infulovaného), mu přisluhoval nejméně jeden další kněz (presbyter assistens) a nejméně dva 
jáhni, resp. dva klerici v pozici jáhnů (diaconi assitentes). Obvykle se zhotovoval ze stejného 
materiálu a s jednotně komponovanou výzdobou. Základní soubor pro preláta a tři přisluhující 
kněze by tak tvořila 1 → kasule, 2 → dalmatiky, 1 → pluviál, 4 → štoly, 4 → manipuly, → 
gremiále, → velum na požehnání (mohlo chybět), → velum na kalich, → burza na korporál a 
→ pala. A nikoliv v poslední řadě samozřejmě → mitra, → střevíce, → punčochy, → rukavice 
a → tunicella. V katedrálních, kapitulních a klášterních kostelech mohl být soubor určen i pro 
sedm a více duchovním (pro tzv. slavnou asistenci). Variantou pontifikálního paramentu mohla 
být konsekrační souprava (parament). Pro biskupskou konsekraci (potažmo opatskou 
benedikci) by měla místo jedné kasule hned dvě, stejně tak i mitry (ovšem hierarchicky 
odstupňované) ostatní příslušenství by bylo obdobné. Především v katedrálách se mohly 
zachovat velké konsekrační soupravy pro kněžská svěcení. V takovém případě by bylo více 
shodně pojatých kasulí pro svěcence a jedna v náročnějším provedení pro světitele. Použití 
jednotlivých součástí pontifikálních paramentů se řídil řadou dílčích zvyklostí podle charakteru 
a stupně slavnostnosti konaných bohoslužeb a podle hodnosti zúčastněných duchovních. 
Zvláštní variantou rozšířeného mešní soupravy mohla být i přítomnost jednoho či více → 
antependií, → konopea či → baldachýnu a dalších shodně zpracovaných součástí určených 
k větší ozdobě i samotného kostela (pak se někdy označuje jako oltářní ornát, resp. něm. Altar-
ornat). 
 

PARAMENTA  
(pl.); obecné označení pro roucha a tkaniny určené k ozdobě bohoslužby a ke zdůraznění 
důstojnosti přijaté klerické služby. Od středověku se zhotovují z drahocenných látek a většinou 
se dbá, aby více početná souprava byla ze stejného materiálu a zdobena stejným způsobem, aby 
se tak naznačila kolegialita služeb. Označení „paramenta“ zastřešuje skupinu obřadních rouch 
kněžských (→ kasulí, → dalmatiky, → štoly, → manipulu, → vela na kalich, → pluviálu), → 
pontifikálií (→ mitry, → gremiále, potažmo i → střevíců, → rukavic, → punčoch), ale i textilií 
v chrámovém prostoru (→ antependium, → konopeum, → baldachýn aj.). Dnešní předpisy již 
sice netrvají na povinném hedvábí, ani na přílišném zdobení, přesto však zdůrazňují význam 
dobrého střihu a ušlechtilosti použitého materiálu, jež by měly být jejich hlavní ozdobou. 
Spodním rouchům kněžským zhotovovaným ze lněného plátna se říká → linteamina (bílé 
kostelní prádlo). 
 
Plátno na oltářní mřížku 
též plátno pro kommunikanty (přijímající); byla lněným plátnem, kterým se pokrývala oltářní 
mřížka, která oddělovala presbytář od lodi kostela a k níž přistupovali lidé ke svatému přijímání, 
aby v kleče přijali eucharistii z rukou kněze/biskupa (je tedy vlastně variantou → oltářního 
plátna i → korporálu). Plátno bylo obvykle po jedné straně jednoduše zdobeno nejčastěji bílou 
krajkou. Ve větší míře se znovu začalo používat až od počátku 20. století v souvislosti s 
umožněním častějšího svatého přijímání, kdy bylo na oltářní mřížce umístěno trvale. S ohledem 
na skutečnost, že oltářní mřížky byly většinou odstraněny, se dnes už většinou nepoužívá. 
 
Plátno oltářní  
dříve též oltářní plachta, oltářní ubrus nebo oltářní prostěradlo; označuje svrchní látkové 
pokrytí desky oltáře, na kterém se slaví eucharistická bohoslužba. Od dob raného křesťanství 
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se používalo čistě bílé lněné plátno, kterému se přičítal i symbolický (biblický) význam. Od 
středověku se totiž zvyk užívat třech pláten, aby se zabránilo znesvěcení konsekrovaného vína 
v případě převržení kalicha. Nejspodnějším plátnem (čtvrtým) bylo tzv. chrismale – voskované 
plátno určené k zakrytí posvěceného oltáře, mimo bohoslužbu se pokrývalo dalším užitkovým 
plátnem (vesperale), aby nedošlo k znečištění pláten. Plátno se v ploše oltáře dodnes nesmí 
zdobit, na rozdíl od jeho okrajů přepadajících přes hrany oltářního stolu (mensy), které výzdobu 
různými technikami naopak umožňují. Od středověku krylo plátno jen oltářní desku, zatímco 
jeho přední stranu zdobilo → antependium. 
 
Pluviál   
z lat. pluviale – plášť do deště. Je označení pro zvláštní druh pláště používaného v liturgii. 
Podobně jako → kasule má svůj původ v antickém oděvu zvonového střihu zv. paenula nobilis. 
Rozevřený plášť má půlkruhovou formu, klade se na ramena a na prsou se upevňuje zvláštní 
dvoudílnou sponou (agrafou). Původně se používal jako plášť k dlouhým modlitbám v chóru 
(též chórový plášť / něm. Vespermantel), měl proto i zvláštní kapuci k ochraně před chladem, 
kterou bylo možno přetáhnout přes hlavu (odtud i starší název cappa choralis,). S používáním 
tkanin bohatěji protkávaných kovovými vlákny či bohatým zdobením výšivkou ztratil i pluviál 
jako plášť svou původní měkkost a získal mnohem pevnější zvonovou formu. Kapuce se 
proměnila v ozdobný, ale nefunkční štít často ukončený střapcem. Hlavní výzdoba pluviálu se 
obvykle soustřeďuje do širokého pluviálového pásu (či pluviálové bordury). Jelikož nemá 
pluviál rukávy, není při jeho nošení jednoduché používat ruce. Proto bylo při různých 
bohoslužebných úkonech obvyklé, že při různých bohoslužebných úkonech (např. při procesích 
s monstrancí) přistupovali k duchovnímu v pluviálu ze stran dva další asistující klerici, kteří 
okraje pluviálu drželi tak, že vytvářeli jakási křídla. Pluviál mohl být součástí jak mešní 
soupravy, tak především větších souborů, např. → pontifikálního paramentu. Zhotovoval se ve 
všech liturgických barvách. Některé pluviály neměly vlastní pevně připevněnou sponu, ale 
pouze jakési obdélné klapky s háčky a očky, na které se teprve nasazovala samostatná skvostná 
spona zv. formale. Pluviál nikdy nebyl vyhrazen pouze posvěceným duchovním. Klerici 
k němu používají shodně pojatou → štolu. Obvykle se pluviál nosí na → albě, potažmo na → 
rochetě, biskup mohl mít dříve pod pluviálem i → tunicellu. 
 
Polštář pod misál  
též mešní polštář; je čtyřrohý polštář zhotovovaný obvykle z ušlechtilé látky, někdy i bohatě 
zdobený zvláště v rozích, ke kterým mohly být připojeny také střapce. Polštář měl být ideálně 
v příslušné liturgické barvě. Plnil se vlněnou střiží, žíněmi, bavlnou apod. Měl být velký tak, 
aby se na něj mohl pohodlně položit misál, jemuž sloužil stejně jako dřevěný pultík. Na oltáři 
nesměl být trvale umístěn. Podle rubrik misálu stačil na oltáři jen jeden polštář umístěný na 
epištolní straně, ale častým zvykem bylo, že se na oltář kladly polštáře dva, každý na jednu 
stranu. Od poloviny 19. století tato praxe postupně mizí ve prospěch dřevěného pultíku pod 
misál. Ojediněle se mohou dochovat i podušky (polštáře) pro ministranty na oltářní stupně 
zhotovované nejčastěji jen z užitkového sukna. 
 
PONTIFIKÁLIE  
jsou zvláštním souborem insignií užívaných v liturgii biskupem nebo prelátem postaveným mu 
na roveň – tzv. infulovaných prelátů (např. opatem, představenými historicky významných 
kapitul aj.). Vyjadřují duchovní i jurisdikční pravomoci (tj. nad svěřenými osobami a územím). 
K hlavním biskupským insigniím patří → mitra, berla, pastýřský prsten a pektorální kříž. Dříve 
se užívaly ještě pontifikální → punčochy a → střevíce a → gremiále. Užívání pontifikálií bylo 
do značné míry podmíněno historickými okolnostmi, jako zvláštní privilegium je mohly získat 
osoby, jež sice nedosáhly skutečného biskupského svěcení, ale byly mu „postaveny na roveň“. 
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Drahocennost a užitý materiál napomáhaly při liturgii „hierarchickému čtení“ zúčastněných 
osob, tedy od osob se skutečnými pravomocemi pramenícími ze svěcení až po pouhá čestná 
vyznamenání. 
 
Punčochy pontifikální  
lat. caligae; patřily původně společně se střevíci ke zvláštním výsadám římských kleriků, 
později převzali tento zvyk i biskupové mimo město Řím. Ve středověku bylo jejich nošení 
udělováno biskupům a opatů jako zvláštní privilegium. Používaly se až do reforem Druhého 
vatikánského koncilu. Zpočátku byly punčochy z jemné hedvábné látky, záhy se však začala 
používat hedvábná nebo vlněná pletenina. Obvykle byly zdobeny jen střídmě nebo byly bez 
ozdob úplně. Používaly se pouze společně se → střevíci, → rukavicemi a dalšími → 
pontifikáliemi v kostelech, ve kterých stál v čele infulovaný prelát, biskup je směl užívat v celé 
své diecézi. 
 
Purifikatorium 
též purifikatoř, ručníček ke kalichu; je obdélný šátek (asi 30 x 40 cm velký) z bílého plátna, 
který se při bohoslužbě používá výhradně k čištění posvátných nádob, především kalicha. 
Zhotovoval se z kvalitního hustě tkaného lněného (dnes i bavlněného) plátna. Nesmí se škrobit, 
aby si zachovalo svou savost. Má obdélný tvar, uprostřed je často zdoben vyšitým křížkem. 
Jeho délku obvykle podmiňovala výška kalicha, který při bohoslužbě částečně zakrývá a spadá 
až k jeho patě. Od obdobného → manutergia (též lavabo) se mělo odlišovat kvalitnějším a 
jemnějším plátnem, malý křížek se vyšíval obvykle u lavaba do jeho rohu. 
 
Rocheta a superpelice 
jsou zkrácené varianty alby, používané od středověku při různých pobožnostech mimo slavení 
mše, chórových modlitbách, udílení svátostí a procesích mimo kostel. Nosily se především na 
spodní talár (eventuálně řeholní hábit), původně se používaly hlavně při dlouhých chórových 
modlitbách (tj. chórový oděv) v klášterech na spodní teplé oblečení (včetně kožichu – tj. lat. 
super-pelliceum znamená na kožich), z tohoto důvodů má superpelice široké rukávy na rozdíl 
od střihově velmi podobné rochety, jež má rukávy úzké. Za ideální délku se považovala délka 
do poloviny lýtek, v baroku však byly časté zdobené rochety i výrazně kratší.  
 
Rukavice pontifikální  
lat. chirothecae; od 9. století patří mezi zvláštní odznaky biskupů nebo infulovaných prelátů. 
Při mši se je směl biskup používat pouze do tzv. obětování, v okamžiku, kdy vložil ruce ke 
konsekraci chleba a vína, už je musel mít sundané. Zhotovovaly se obvykle z pleteniny 
(nejčastěji hedvábné) ve všech liturgických barvách, kromě černé. Bývaly většinou zdobeny 
křížem, rovněž měly bohatě vyšívanou manžetu, ve středověku dokonce s připojeným 
střapcem. Používaly se pouze společně se → střevíci, → punčochami a dalšími → 
pontifikáliemi v kostelech, ve kterých stál v čele infulovaný prelát, biskup je směl užívat v celé 
své diecézi. Po reformách Druhého vatikánského koncilu se už neužívají. 
 
Štola  
je obvykle úzkým dlouhým pásem tkaniny, nejčastěji v barvě (ale i materiálu a shodné výzdobě) 
liturgického roucha, se kterým tvoří obvykle ucelený soubor (→ mešní souprava). Jedná se o 
odznak (insignii) kněžského stavu a nosí se různým způsobem podle přijatého stupně kněžství. 
Biskup ji nosil pod mešním rouchem volně svěšenou, kněz ji měl zkříženou na prsou (vždy 
ovšem upevněnou v pase přepásaným → cingulem). Jáhen ji nosí svěšenou od levého ramene 
k pravému boku (buď samostatně na → albě nebo pod → dalmatikou). Po liturgické reformě 
(1970) ji kněží i biskupové nosí shodně – tj. volně svěšenou podél těla. Do reformy se nikdy 
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štola nadávala na mešní roucho (→ kasuli), vždy totiž byla ukryta pod ním jako insignie ukryta. 
Ve velkých bohoslužebných soupravách (→ parament pontifikální) mohly být shodně střihově 
pojaté štoly různě zdobeny: štoly označené jen křížem a s menší výzdobou sloužily vždy pod 
kasuli (nebo dalmatiku), bohatěji vyšívané štoly se používaly k pluviálu nebo k chórovému 
oděvu. Zvláštní formou štoly je tzv. štola ke kázání, jež je obvykle bohatě zdobená. Nosila se 
volně spuštěná kolem krku na chórovém oděvu, tj. na kněžském taláru (sutaně) a plátěné 
rochetě. Nemusela vždy být součástí většího souboru. Variantou mohla být tzv. primiční štola, 
kterou na sobě měl při první bohoslužbě novoknězův kazatel, nebo kterou obdržel darem od 
svých blízkých i sám novokněz. Výzdoba i nápisové pásky v takovém případě zdůrazňovaly 
kněžskou hodnost (symboly eucharistie a kněžství, nápisy Ecce sacerdos magnus aj.). Zpovědní 
štoly byly obvykle z prosté fialové tkaniny, většinou bez ozdob. Oboustranné variantě bílo-
fialové se říkalo křestní štola. Existovaly i úzké, krátké fialové štoly, která se používala při 
mimořádných příležitostech mimo kostel, nejčastěji při zaopatřování nemocných (zpovědní 
štola) nebo ve vojenských podmínkách. Štola měla být opatřena třemi kříži – při okrajích a 
uprostřed, kde ji kněz před oblečením políbil a oblékání doprovodil i příslušnou modlitbou. 
 
Střevíce pontifikální  
lat. sandalia; nošení zvláštních ozdobných střevíců patřilo ke zvláštním biskupským (později i 
prelátským) výsadám už od středověku (→ pontifikálie), později se začaly zhotovovat 
z hedvábných látek a zdobit bohatou výšivkou, zhotovovaly se ve všech liturgických barvách, 
obvykle kromě černé. Obuv starší 19. století se dochovala jen velmi vzácně. Používaly se pouze 
společně s →   punčochami, → rukavicemi a dalšími→ pontifikáliemi v kostelech, ve kterých 
stál v čele infulovaný prelát, biskup je směl užívat v celé své diecézi. 
 
TUNICELLA   
je obřadní oděv obdobného střihu jako → dalmatika, do něhož se při bohoslužbě oblékal 
podjáhen; v souvislosti se středověkou klerikalizací liturgie však prakticky přestala existovat 
(podjáhenský stav byl pouze krátkodobý jako nutný předstupeň pro vyšší svěcení). Od 
středověku ji proto při pontifikální bohoslužbě oblékal obvykle kněz. Např. v některých 
barokních soupravách má sice tunicella prakticky stejný tvar, materiál i způsob zdobení stejný 
jako dalmatika, přesto je zdobení obvykle aspoň trochu střídmější (mívá i užší rukávy). 
Biskupská (dříve i prelátská či opatská) tunicella se používala hlavně v katedrálních či 
opatských chrámech. Zhotovovala se nejčastěji z jemného taftu v příslušné liturgické barvě, 
měla stejný střih jako dalmatika, ale menší velikost a jen velmi jednoduché zdobení. Oblékala 
se na → albu, avšak pod dalmatiku, na znamení toho, že biskup (dříve i prelát) má plnost 
kněžské moci, tj. zastřešuje všechny další dílčí církevní služby.  
 
Velum 
též vélum; je obecné označení pro ozdobnou tkaninu, jež má při liturgii nebo v chrámu dočasně 
zakrývat některý z posvátných předmětů, aby pak mohlo být ve správný okamžik odstraněno a 
dotyčný předmět ukázán lidu. Vel rozeznáváme řadu forem, které se člení podle použití: (např. 
k zakrytí posvátných nádob, oltáře, k ozdobě kostelního nábytku, vymezení prostoru apod.). 
 
Velum na ciborium 
též pláštík na ciborium / ciboř je zvláštní druh ozdobné pokrývky ze vzácnější tkaniny 
(většinou z hedvábí), kterou se zahaluje ciborium (dříve i pyxida) s eucharistií, jež se následně 
ukládalo do svatostánku. Mohlo mít různé formy, někdy i částečně vyztužené. 
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Velum na kalich 
též šátek na kalich je čtvercový či obdélníkový hedvábný šátek zhotovený zpravidla ze stejné 
tkaniny jako → kasule. Z úcty k posvátným nádobám se jím zahaluje kalich s paténou 
připravenou ke slavení bohoslužeb, který si kněz na jejich začátku k oltáři přinášel a po jejich 
skončení se zas navracel do sakristie. Velum bylo obvykle lemováno po obvodu bortami či 
krajkami a zdobeno křížem (buď uprostřed, nebo ve středu jedné ze stran). Podšito mělo být 
buď tenkým hedvábím (taftem), nebo voskovaným plátnem, později i kvalitní bavlněnou 
tkaninou. 
 
Velum na požehnání   
též velum prolongatum; je poměrně dlouhý pás ozdobné tkaniny (s rozměry cca 250 x 60 cm), 
kterým si kněz (též biskup i jáhen) zakrývá na znamení úcty bedra a ruce při udělování 
slavnostního požehnání (tzv. svátostného požehnání) monstrancí s vloženou konsekrovanou 
hostií. Je proto v bílé liturgické barvě, může být protkávané nebo vyšívané i zlatem a stříbrem. 
Velum uprostřed nejčastěji kruhový medailon s christogramem IHS nebo jiný, především 
eucharistický motiv a menší zdobení i při okrajích. Velum je obvykle z praktických důvodů 
vypodšívkováno, na podšívce jsou při okrajích jakési kapsy, do kterých vkládá klerik ruce, 
někdy může mít z téhož důvodu i dvoudílnou sponu k sepnutí na prsou (podobně jako → 
pluviál). Při slavnostních bohoslužbách může použít vela i asistující klerik (př. podjáhen) při 
tzv. pozdvihování. Z tohoto důvodu může být velum zhotoveno ze stejného materiálu jako 
ostatní součásti slavnostní → mešní soupravy (především v katedrálních a klášterních 
kostelech). Ojediněle může být velum i v červené liturgické barvě, takové se však nejčastěji 
používá v souvislosti s žehnáním Kristovými relikviemi (především „dřevem kříže“). Obdobně 
vypadá i → velum na insignie (berla, mitra), nemá však žádné ozdoby (výšivky).  
 
VELUM NA INSIGNIE 
střihově blízká varianta → vela na požehnání, nemá žádné ozdoby (výšivky). Je určeno pro 
konání velkých pontifikálních bohoslužeb, kdy v něm asistující klerik drží insignie biskupa 
(mitra, berla). Zhotovuje se z bílého plátna, dříve však mohlo být i v liturgických barvách. 
 
Závěsy před Sanctissimum   
též závěsy do svatostánku; jde o ozdobný závoj v bílé liturgické barvě. Obvykle je zhotoven 
z nákladné hedvábné tkaniny a bohatě zdoben výšivkou. Zavěšuje se dovnitř svatostánku, kde 
se uchovává eucharistie. Z téhož důvodu má obvykle dva díly, někdy s baldachýnovým 
ukončením v horní části, ze stran se někdy svazoval ozdobnými střapci, podobně jako závěsy 
na oknech. V zaalpských zemích se ho užívá častěji než → konopea, jež má v podstatě velmi 
podobnou funkci. Variantou je rouška (závoj) na monstranci – ta se zhotovuje z velmi tenké a 
téměř průsvitné tkaniny, která je zdobena zlatou dracounovou výšivkou uprostřed (kruhový 
medailon s christogramem).  
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Příloha_B 
 
Vzorový návod k popisu předmětů 
 

1. Místo uložení (lokace) předmětu 
 

2. Evidenční údaje předmětu 
• Rejstříkové číslo kulturní památky 
• Další interní evidenční údaje (např. u církevních institucí) 
 

3. Původ předmětu identifikační a odborné údaje s odkazem na dokumentaci 
• Uvedení všech známých skutečností o původu předmětu 
• Uvedení všech známých starších inventárních čísel a údajů, kde jsou, včetně 

zmínky, zda jde o visačku, našitý štítek apod. 
 

4. Skupina/sbírka, druh předmětu 
 

5. Název předmětu  
• Základní popis 
• Jde o jakýsi „titulek“ celého souboru sloužící k rychlé orientaci 
• Zohledňuje, zda jde o velkou bohoslužebnou soupravu pro větší asistenci 

(např. „parament pontifikální“), u menších nebo neúplných souborů i základní 
výčet hlavních kusů (např. „kasule se souborem“; „kasule, dalmatika a štola“) 

• Označení by mělo zohlednit základní liturgickou barvu (u starších rouch je to 
ovšem problematické, rozhoduje barva podkladu převažující tkaniny užité v 
souboru), nejvýraznější způsob zdobení (např. „se zlatou výšivkou“ nebo „s 
celotkaným křížem“ apod.) a pokud je známo i spojení s erbem, respektive jeho 
nositelem (např. „s erbem kardinála Schrattenbacha“) 
Příklady: 
- „Kasule červená damašková s celotkaným křížem a aliančním erbem 

Harrachů se souborem“  
- „Pluviál bílý s vytkávaným květinovým vzorem se souborem“ 

 
6. Součást souboru 

Výčet všech součástí souboru, např. „K souboru patří 2 kasule, 1 pluviál, 4 
dalmatiky s ověsky, 6 štol, 4 manipuly, velum na kalich a burza.“ 
 

7. Materiál 
• Tkanina (základní, ostatní) – alespoň obecná charakteristika, pokud je soubor 

zhotoven z více druhů tkanin, pak je nutné hierarchicky strukturovat (převažující 
tkanina pak ostatní, vhodné označit jako „tkanina 1“ a „tkanina 2“ apod.), 
včetně uvedení převažujících barev; u vzorovaných látek nutno stručně popsat 
vytkávaný vzor (ideálem je samozřejmě technologickou charakteristika) a 
změřit jeho raport (tj. opakování v jeho  výšce a šířce).  
Příklady: 
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- „červená hedvábná tkanina s květinovým vzorem vytkávaným zlatými 
dracouny a hedvábím“ 

- „bílý hedvábný damašek s květinovým vzorem (střed kasule), červený 
samet (boky)“ 

- „červený bavlněný samet s tlačeným vzorem“ 
- „bílé lněné řídce tkané plátno“ 
- „Raport vzoru: v. 26 cm, š. neúplný / nezjištěn“ 
- „Raport vzoru: v. 26 cm, š. 34 cm“  
- „červená hedvábná tkanina s motivy kvadrilobů s vloženými kříži 

v hustém tapetovém rytmu, R: 7,7 x 15 cm.“ 
- „Sytě zelený nevzorovaný samet.“  
- „Sytě červená hedvábná tkanina s vytkávanými stylizovanými květinami 

v řadách nad sebou, R: (patrně) 17 cm (?) 
- „Tkaný kříž a kolumna: patrně lampas lancé, na černém podkladu je 

vytkávaný okrový vzor.“  
- „patrně hedvábný damašek s paramentním vzorem listových křížů 

vložených do kruhových medailonů obklopených stylizovanými úponky 
vinné révy, které vytvářejí jakási samostatná pole, každé s listem, 
medailony jsou v řadách nad sebou, v polích mezi nimi jsou vloženy 
liliové řecké křížky“ 
 

• Charakteristika hlavních výzdobných materiálů (výšivky, nášivkových 
technik, aplikací apod.) 
Příklady: 

- „barevná hedvábí, kroucené šňůrky různých šířek a hedvábná žinylka“ 
- „zlaté a stříbrné dracouny, bouilony a lamely různých typů“ 
- „pajetky a terčíky ze zlaceného kovu“ 
- „skleněné korálky“ 

 
• Pozamenterie (krajky, borty aj.) – jednoduchý popis krajky nebo borty, kterou 

je velum (potažmo další součásti souboru) lemovány, důležité je uvést i šířku 
Příklady:  

- „při okraji vela je našita široká zlatá dracounová paličkovaná krajka 
s motivem za sebou řazeným vějířků“ 

- „na kasuli našita zlatá paličkovanou krajkou s řídkou půdicí a 
s vloženými silnějšími hladkými dracouny vytvářejícími pravidelná za 
sebou řazená oka (š. 1,5 cm)“ 

- „borty po obvodu kasule a tkaného kříže jsou hedvábné s motivy 
kvadrilobů s liliovými křížky střídanými se stylizovaným listem akantu“ 
 

• Podšívka – včetně popisu materiálu, zachování, tkanic, druhotných zásahů 
apod.) 
Příklad: 

- „Podšito hrubým cihlově červeným voskovaným plátnem (u kasule 
patrny sekundární vysprávky), velum na kalich bez podšívky“.  
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• Doplňkové údaje (tkané stuhy apod.), např. „k podšívce kasule přišity široké 
lněné proužkované tkanice“. 
 

8. Technika výzdoby 
 

9. Rozměry – nejvyšší a nejširší rozměr zadní strany kasule je nejdůležitějším údajem. 
Rozměr roucha napovídá hodně i o jeho stáří, někdy i geografickém původu. Délka 
manipulu a štoly je vlastně poloviční, obě roucha se však nikdy nepoužívala 
v nataženém stavu, manipul je vždy sešit polovinami částečně k sobě. Dvojí šířka 
naznačuje nepřímo i tvar ukončení (rozšířený nebo výrazně rozšířený) 
Příklad: 

- „Kasule: (DS) v. 97 cm, š. 65 cm“ (poznámka: „DS“ znamená dorsální, 
tj. zadní strana kasule, „PS“ pektorální, tj. přední strana kasule) 

- „Manipul: d. 37,5 cm, š. 6 / 8 cm; štola: d. 112,5 cm, š. 6/ 8 cm; velum 
na kalich: v. 48,5 cm, š. 45,5 cm, š. krajky 1,5 cm.“ 

 
10. Autor, signatura, značka  

Příklad: 
- „Značeno na podšívce firemním štítkem (na černém podkladu vytkávaný sytě 

oranžový text): „Fellinger & Hassinger / WIEN, I. SEILERGASSE.10 / 
K.u.K.Hof-und erzh.Kammerlieferanten“ 

 
11. Časové zařazení – rámcový odhad. U vzorovaných tkanin alespoň rámcový odhad 

původu a doby vzniku, u sekundárně použitých tkanin (ať už tkaných nebo vyšívaných) 
je vhodné doplnit poznámkou „montáž pozdější“ nebo „sekundárně použitá výšivka“ 
apod. 
 

12. Místní určení předmětu (rámcový odhad) 
 

13. Popis předmětu, včetně popisu adjustaci 
Příklad: 

- „Kasule – roucho širokého římského střihu. Ve středním pásu dorsální (tj. 
zadní) strany jsou vyšity dvě mandorlovité rezervy s vloženým široce rozevřeným 
květem, dole vždy převázané dvojitou stuhou. Na bocích je vyšit zvlněný 
stoupající stvol se zavíjenými úponky završenými různými květy (lilie, řebčík, 
rozeta) vyrůstající z rohů hojnosti. Míst obvodových a dělících bort šité pásy se 
zoubkovanými listovými motivy. Obdobným způsobem je komponována i 
(pektorální) přední strana roucha.“  

- „Kasule německého střihu ušitá z černého damašku s tapetovým vzorem a s 
aplikovaným latinským tkaným křížem na dorsální straně a tkanou kolumnou na 
pektorální straně.“  

- „Velum na kalich – velum je obdélného tvaru, po jeho obvodu je našita zlatá 
dracounová paličkovaná krajka. V jeho středu je vyšit kruhový medailon 
s paprsky a s vloženým majuskulním christogramem IHS a s motivem srdce.“ 

- „Štola a manipul – štola a manipul mají rozšířené ukončení, v jehož středu je 
vyšit řecký křížek (jeho ramena mají štíhlý tvar stylizovaného tulipánu). Mezi 
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rameny je našita zvlněná linka. Ukončení manipulu je po obvodu lemováno 
našitou dvojitou dracounovou šňůrkou.“ 

- „Na černém sametu je našit tkaný kříž, v jehož křížení břeven je kruhový 
medailon s vloženým minuskulním christogramem „IHS“, v jednotlivých 
ramenech se kolem středové sukovitého kmínku vinou v pravidelných 
kroužených volutách olistěné úponky vinné révy s hrozny (završujícími volutu 
uprostřed) a úponky mučenky (Passiflora sp.) s velkými stylizovanými květy 
(rovněž završujícími volutu), stejně členěná je i kolumna pektorální strany 
kasule.“ 

- „Ke kasuli se zachoval ručně šitý obal ze sepraného plátna.“ 
- „Alba košilového střihu z jemného bílého plátna, při spodním okraji našita 

dvouřadá háčkovaná krajka (š. 21 cm), rukávy nezdobené, ze zadní strany 
záplaty, u krku vyšit červenou přízí křížkovým stehem monogram „WB +“, 
kolem krku skládáno, vázání na tkanici.“ 

 
14. Doplňující údaje 

• Zpracovatel záznamu 
• Datum zpracování 
• Odkaz na literaturu 
• Stav předmětu 

Příklad: 
- „Stav dochování: Dobrý, část výšivky v exponovaných partiích (okraj, 

výstřih roucha) uvolněné, špinavé. Menší mechanická poškození (natržení) 
v pravém spodní části dorsální strany.“ 

• Poznámky 
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Příloha C  

 

Památková ochrana liturgických textilií na Slovensku 

Eva Hasalová – Alena Piatrová 

 

Z histórie pamiatkovej starostlivosti s osobitým zreteľom na záchranu paramentov. 

Situácia na Slovensku. 

Štúdia bola spracovaná v rámci riešenia grantu "Historické liturgické textilie v českých zemích: 

metodologie, inventarizace, péče a prezentace"  

 

Cieľom príspevku je upozorniť na cieľavedomú ochranu cirkevných a v rámci nich najmä 

liturgických textílií na území dnešného Slovensku. Pod pojmom ochrana myslíme starostlivosť 

o fyzický stav predmetov, v prípade poškodení aj pokusy o ich konzervovanie či reštaurovanie. 

Tomuto muselo predchádzať docenenie týchto predmetov nielen ako predmetov sakrálneho 

charakteru, teda v ich nezastupiteľnej obradnej funkcii, ale najmä uvedomenie si, že ide 

o predmety s umeleckou a remeselnou hodnotou. Prvá aj druhá hodnota týchto predmetov bola 

zabezpečená už samotnou cirkvou, ktorá v cyklicky sa opakujúcich vizitáciach, ktorých cieľom 

bol súpis cirkevného majetku, zahŕňala do svojich zoznamov aj paramenty. Vizitačné protokoly 

z územia Slovenska poznáme nielen z rímskokatolíckej, ale aj z evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania a kalvínskej cirkvi. Vizitačné súpisy a inventáre majetku farností, ako 

sme niektoré študovali, však nespisujú všetok majetok nájdený v sakristii alebo na fare, 

zvyčajne ide o selekciu predmetov. Tá svedčí o tom, čo sa v tej ktorej dobe cenilo ekonomicky 

a umelecky. Pravdepodobne boli tieto vizitačné správy so súpismi pamiatok motivované aj ich 

fyzickou ochranou a bezpečnosťou, teda čiastočne zohľadňovali pamiatkárske princípy 

v zmysle dnešnej pamiatkovej starostlivosti. 

Uvedomelá reflexia liturgických textílií nielen v zmysle ich umeleckohistorickej hodnoty, ale 

aj v naliehavosti ich ochrany a prezentácie sa diala na viacerých úsekoch, ktoré sa často aj 

prelínali. Dialo sa tak v prostredí samotnej cirkvi, ktorá si svoj majetok ochraňovala, teda aj 

reštaurovala, ale aj verejnosti prezentovala. Ďalšie inštitúcie podieľajúce sa na starostlivosti 

o cirkevný majetok boli predchodcovia pamiatkových úradov, ktorých ambíciou bolo a dodnes 

je evidovať predmety mimoriadnej hodnoty. A v neposlednom rade sa na záchrane 

a prezentovaní liturgických artefaktov mali podieľať aj múzeá a galérie, ale rovnako aj 

zberateľstvo v širšom slova zmysle (napríklad aristokratické kolekcie, alebo súkromné múzeá 

financované rôznymi priemyselnými inštitúciami v 19. storočí). Do záujmu o liturgické textílie 
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sme zaradili nielen ich zbieranie a vystavovanie, ale aj ich reštaurovanie, a rovnako aj reflexiu 

ich hodnoty v odbornej spisbe. 

V takto vymedzenej problematike sme sa snažili aj koncipovať nasledujúci text, ktorý je skôr 

úvodom do problematiky a náčrtom tém, než sumarizujúcou bilanciou.  

 

Záujem širšej kultúrnej verejnosti, odborníkov, ako i cirkví o liturgické textílie súvisí aj 

s usporadúvaním výstav, ktoré prezentovali dejiny Uhorského kráľovstva, alebo reprezentovali 

Uhorsko v zahraničí. V každom prípade boli na výstavy artefaktov zaradené aj liturgické 

textílie.263 Boli to krátkodobé výstavy, ktoré okrem prezentovania výsledkov štátnych 

pamiatkových komisií podnecovali aj diskurz o artefaktoch. 

 

Štátna pamiatková ochrana 

Zamýšľanie sa nad prvými krokmi pamiatkovej ochrany a odborného záujmu o cirkevné odevy 

a textílie pochádzajúce alebo používajúce sa na území dnešného Slovenska treba vnímať 

v širšom historicko-politickom kontexte. Svoje počiatky má v druhej polovici 16. storočia 

a súvisí s obranou pamiatok výtvarného umenia a liturgických predmetov pred radikálnymi 

zástancami reformácie, osobitne kalvínmi. Títo tvrdým spôsobom presadzovali odstránenie diel 

výtvarného umenia z chrámov, tiež liturgických predmetov, medzi nimi bohoslužobných rúch. 

V tejto súvislosti sa do dejín pamiatkovej starostlivosti na Slovensku osobitým spôsobom 

zapísalo mesto Bardejov, kde sa 250 rokov pred počiatkami oficiálnej štátnej pamiatkovej 

starostlivosti rodili zásady teórie a metodiky starostlivosti o kultúrne pamiatky nachádzajúce sa 

v chrámoch. K radikálnej reformácii sa v Bardejove pridal aj kaplán Wolfgang Schustel, ktorý 

v roku 1531 naliehal, aby z kostola sv. Egídia v Bardejove odstránili oltáre. Mestská rada 

rozhodla, že oltáre sa neodstránia, postačí, keď sa zatvoria. Týmto rozhodnutím sa zachránili 

gotické oltáre v bardejovskom kostole sv. Egídia a s nimi aj ďalšie bohoslužobné predmety. 

Oltárne skrine znovu otvoril v roku 1595 učený humanista a odporca kalvinizmu Gregor 

Horváth Stančič (Stansith), zakladateľ evanjelického gymnázia v Strážkach. Stančič, milovník 

pamiatok, zozbieral vyradené bohoslužobné predmety a pamiatky na území Spiša a zostavil 

z nich jednu z prvých známych súkromných zbierok na území dnešného Slovenska. Po 

odstránení časti hlavného oltára vo farskom kostole v Kežmarku roku 1588 sa medzi tamojším 

                                                 

263 V roku 1885 všeobecná krajinská výstava v Budapešti; v roku 1896 Millenárna výstava v Budapešti; v roku 1900 Svetová výstava 

v Paríži, Uhorský pavilón. Na všetkých boli prezentované liturgické textílie z územia Slovenska od stredoveku až po 19. storočie: v Paríží 

vystavoval aj Spolok Izabella z Bratislavy svoje liturgické odevy a prikrývky, jeho vedúca návrhárka  Mária Hollósyová dostala za kazulu 

cenu Grand Prix. 
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farárom, kryptokalvínom Sebastiánom Ambrózom Lamom a humanisticky založeným 

luteránom Stančičom rozpútala pozoruhodná polemika.264 V niekoľkých svojich polemických 

spisoch Stančič odmietal odstraňovanie umeleckých artefaktov z evanjelických chrámov a 

usiloval sa o ich záchranu, preto je považovaný za jedného z predchodcov starostlivosti o 

záchranu umeleckých a historických pamiatok. 

V tejto polemike v poslednom desaťročí 16. storočia pokračovali Eliáš Láni265, básnik a dvorný 

kazateľ Gregora Horvátha Stančiča, a Tomáš Fabricius, kryptokalvín a kežmarský kazateľ 

Sebastiána Tököliho. V diele Scutum Libertatis Christianæ... (Štít kresťanskej slobody v 

používaní obradov, menovite obrazov) sa Láni postavil na obranu obrazov a vzácnych pamiatok 

v chráme pred ničením argumentujúc tým, že modloslužobníctvo je záležitosťou konania 

človeka, nevyplýva z podstaty diela samotného. Táto polemika síce nemala víťaza, prispela 

však k zachovaniu mnohých stredovekých diel a umelecko-remeselných pamiatok v spišských 

a šarišských kostolných interiéroch. 

Renesančný Bardejov sa tak zapísal do dejín ochrany kultúrnych pamiatok na území dnešného 

Slovenska. Bola tu formulovaná zásada, že „cirkevné pamiatky nepredstavujú len hodnotu 

kultovú, ale aj hodnotu kultúrnu a preto ich treba chrániť, opatrovať ako vzácne doklady 

minulosti pre budúcnosť“. 

 

Na základe doterajšieho stavu výskumu dejín pamiatkovej starostlivosti na území dnešného 

Slovenska môžeme konštatovať, že prvé kroky pamiatkovej obnovy sú spojené s aktivitami 

intelektuálov a milovníkov starožitností266 v rámci Uhorska, ale aj širšej monarchie. „V roku 

1850 vznikla z rozhodnutia cisára Františka Jozefa I. Centrálna komisia pre výskum 

a zachovanie stavebných pamiatok so sídlom vo Viedni, pôsobiaca aj na území Uhorska 

v rokoch 1853 – 1858.“267 V podstate išlo o prvý štátny pamiatkový orgán. Hlavnými úlohami 

                                                 

264 Scvtvm Libertatis Christianæ, in Vsv Ceremoniarum, nominatim autem Imaginum : oppositum Disceptationum Domini Thomae Fabricii 

Tholnensis, Ministri Patakini, de Christianorum imaginibus per Eliam Lanii Thvrocensem, Gymnasii Strasensissiue Neerensis alumnum & 

Collegam. Bartphae: [Guttgesel], 1595. Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Kežmarku, Lyceálna knižnica, sign.4588, prív. 5. Bližšie pozri 

Novotná – Piatrová, 2017, s. 205. Reštaurovala 2000 – 2001 Anna Slezáková v Slovenskej národnej knižnici v Martine. 

Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Kežmarku, Lyceálna knižnica, sign.4588, prív. 5. 

265Exarmatio Scvti Laniani: Quod Gregorivs Horváth Gladio verbi divini Imagines à sincera Religione resecanti, temerè opposuit: rescripta, 

per Thomam Fabricivm, Tolnensem: pastorem ecclesiae Patachinae. 2, Corint: 13, ver: 8 Non possumus quie quam contraveritatem. Sed pro 

veritate. Excvsa Anno M. D. XCVII. Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Kežmarku, Lyceálna knižnica, sign.652. Bližšie pozri Novotná – 

Piatrová, 2017, s. 205.  

 

266 V roku 1847 vyšiel prvý programový text domácej monumentológie, ktorý napísali členovia Uhorskej  akadémie vied. Išlo o akýsi apel 

adresovaný tým, ktorým záležalo na pamiatkach. Pozri viac: Buday, 2017, s. 8 – 9. 

267 Buday, 2017, s. 10. 
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komisie bola tvorba registra pamiatok, výskum a jeho publikovanie. Komisia bola poradným 

orgánom pri obnove pamiatok, v prípade demolácie realizovala ich dokumentáciu a podľa 

potreby sa vyjadrovala aj k verejným (štátnym) stavbám.268 

Prvotnú pozornosť zaujali najmä pamiatky stredovekého obdobia: architektonické monumenty, 

najmä sakrálna architektúra a jej interiér. Pozornosť bola venovaná aj umeleckým remeslám, 

teda aj liturgickým odevom. Tento počiatočný záujem sa sústreďoval najmä na súpisy 

pamiatok, artefaktov a ich formálne popisy, často spojené s kresbovou dokumentáciou.  

 

Dôležitou inštitúciou v rámci vývoja pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku bola Archeologická 

komisia Uhorskej akadémie vied, ktorá vyvíjala činnosť v rokoch 1858 – 1872. Stále bola len 

poradným orgánom, nemala mandát na riešenie obnovy pamiatok. V kontexte monarchie bola 

podriadená rakúskej komisii, ktorá si vyhradila právo realizovať výskumy aj na teritóriu 

Uhorska. Výraznou osobnosťou Uhorskej komisie bol Arnold Ipolyi (pôv. menom Stummer, 

1823 – 1886; banskobystrický a varadínsky biskup, historik, zberateľ umenia), ktorý pracoval 

aj pre Centrálnu komisiu vo Viedni, kde mal na starosti dolný bratislavský dištrikt. Angažoval 

sa aj v Archeologickej komisii Uhorskej akadémie vied, bol aktívnym členom a propagátorom 

ochrany pamiatok. Arnold Ipolyi vypracoval program obnovy sakrálneho umenia, ktorý 

predstavil v Jágri, kde pôsobil od roku 1867. Apeloval ním najmä na predstaviteľov 

rímskokatolíckej cirkvi ako na najväčšieho vlastníka umeleckohistorických pamiatok. Svoj 

program postavil na troch základných pilieroch: 1. výučba dejín umenia s akcentom na znalosť 

štýlov, kresťanskej ikonografie a estetiku. Predmet mal byť povinný a mal sa vyučovať 

v seminároch. 2. údržba, ochrana a obnova pamiatok; navrhoval v diecézach zriadiť výbory 

kňazov zorientovaných v umení a architektúre, akýsi predstupeň Liturgickej komisie pre 

sakrálnu architektúru a umenie. Nabádal cirkev na zriaďovanie diecéznych tzv. kresťanských 

múzeí, kde mali byť vystavené umelecky hodnotné chrámové klenoty a paramenty. 3. návrat 

umeleckej tvorby do cirkevného prostredia.269 Jeho programové návrhy našli v neskoršom 

období aj reálnu odozvu: v roku 1879 vyučovali v seminári v Banskej Bystrici predmet dejiny 

umenia, od roku 1880 v Nitre a od roku 1881 v seminári v Spišskej Kapitule. Ostrihomský 

arcibiskup Ján Šimor (1813 – 1891) založil v roku 1875 v svojom sídle obrazáreň a katedrálnu 

klenotnicu.270 Ipolyi sa angažoval spolu s kolegom Imrichom Henszlmannom ( 1813 – 1888) 

                                                 

268 Ibidem. 

269 Pozri viac Buday, 2017, s. 13. 

270 Ibidem, s. 13. 
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na tvorbe návrhu zákona o ochrane pamiatok (1869 – 1870). Po tom ako sa nestretli s jeho 

ocenením v uhorskom sneme, minister školstva zriadil v rámci svojho rezortu Dočasnú komisiu 

pre pamiatky, ktorá fungovala v rokoch 1871 – 1881. Jej hlavnou úlohou bolo stále mapovanie 

pamiatok, ich súpis, dokumentácia pre pripravovaný súpis pamiatok v Uhorsku. V tomto čase 

boli založené aj základy archívu dokumentácie a knižnice. Komisia publikovala aj odborné 

články a Henszlmann vydal spisy o viacerých pamiatkach, mimo iných aj o starožitnostiach 

v Levoči.271 Dôležitou úlohou komisie bolo vypracovávanie stanovísk k reštaurovaniu 

a návrhov na rozdelenie prostriedkov. Jednou z najväčších akcií tohto obdobia bola obnova 

Dómu sv. Alžbety v Košiciach, v ktorom sa nachádzali cenné paramenty.272 

V roku 1881 vznikla vďaka novému zákonu na ochranu pamiatok č. 39/1881 svojbytná štátna 

inštitúcia – Uhorská pamiatková komisia (MOB). Pamiatkový zákon č. 39/1881 o zachovaní 

pamiatok mal na počiatku pri svojom zrode viacero kritikov, pretože sa priamo neviazal na 

hnuteľné, ale len na nehnuteľné pamiatky a ich najväčšie súčasti. Kritici upozorňovali na fakt, 

že podľa „vedy, umenia a všeobecnej mienky môže byť aj hnuteľná vec pamiatkou, podľa 

zákona ňou nie je“273. Dôležitá kritika sa spájala aj s finančnou realitou, ktorá neumožňovala 

dôsledný výkon práce podľa tohto pamiatkového zákona. 

Napriek absencii legislatívy si širšia kultúrna aj odborná verejnosť uvedomovala dôležitosť 

ochrany hnuteľných pamiatok. Veľkú úlohu v ich evidencii zohrali aj rôzne regionálne 

spolky,274 na popud ktorých (často aj vďaka ich finančnej podpore) sa realizovali regionálne 

súpisy pamiatok publikované aj v dobovej tlači. 

Uhorská pamiatková komisia (MOB) sa od svojho vzniku snažila aj o to, aby tlačou vyšiel súpis 

pamiatok, ktorý realizovali pod jej kuratelou viaceré regionálne organizácie. Až v roku 1905 – 

1906 vyšlo dvojzväzkové dielo obsahujúce okrem súpisu dokumentačných zbierok komisie aj 

zoznam vyše štyroch tisícov uhorských pamiatok, vrátane hnuteľností, doplnený 

o bibliografiu.275Išlo o prvý ucelený súpis pamiatok, ktorého súčasťou boli aj zbierky z územia 

dnešného Slovenska. 

Významný rodák z Prešova Kornel Divald publikoval v roku 1905 text, v ktorom upozorňoval 

na to, ako treba postupovať, respektíve, pripomínal čo nevynechať pri skúmaní kostola. 

                                                 

271 Ibidem, s. 15. Gerecze, 1905, 1906. 

272 Časť paramentov ostala v Košiciach dodnes: vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde sú deponované stredoveké kazuly 

a v majetku Farnosti sv. Alžbety, ktorá má v správe aj ďalšie paramenty kultúrnej hodnoty. Ďalšia skupina stredovekých, ale aj renesančných 

paramentov sa nachádza v MNM v Budapešti. 

273 Buday, 2017. s. 42. 

274 Napríklad Spišský župný historický spolok; Bratislavský župný archeologický a historický spolok. 

275 Buday, 2017, s. 17.  
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Venoval sa aj sakristii, skriniam v nej, pretože sa podľa neho v nich nachádzajú omšové rúcha. 

Ako píše, „netreba sa nechať zmiasť tým, že boli vyhotovené zo sotva 40 – 50 rokov starého 

súkna, ale výšivka aplikovaná na nich často pochádza zo stredovekej kazuly....“276 Dnes by sme 

povedali, že poskytol návod na zhodnocovanie objektu. Laická, ale aj odborná verejnosť 

podieľajúca sa na týchto prvých súpisoch uhorských (vrátane slovenských) pamiatok priamo 

v teréne, interiéri chrámu, jeho okolí, priľahlých budovách nachádzala a znovuobjavovala 

artefakty, o ktorých nevedeli ani samotní vlastníci. Vďaka ich zápalu a hľadaniu „po rôznych 

kútoch“ sa našli a spísali mnohé mimoriadne pamiatky.277 

Uhorská pamiatková starostlivosť mala vo vzťahu k dnešnému Slovensku počas celých svojich 

dejín zásadné negatívum, ktoré sa prejavovalo snahou maďarských zberateľských inštitúcií 

odviezť z pamiatkového fondu Slovenska na územie súčasného Maďarska čo najviac 

pamiatok. A tak sa do Budapešti a Ostrihomu v 19. a prvej polovici 20. storočia previezli 

gotické tabuľové oltáre a plastiky stredovekého umenia, zlatnícke liturgické predmety, 

liturgické odevy a textílie, medzi nimi aj niekoľko stredovekých kazúl. Štátna pamiatková 

komisia oficiálne tieto snahy podporovala. Dodnes tieto pamiatky možno vidieť ako súčasť 

expozícií napr. v Keresztény múzeum v Ostrihome, Magyar nemzeti múzeum a Iparművészeti 

múzeum v Budapešti. 

V období rokov 1919 – 1945 vznikla na Slovensku osobitá situácia v dôsledku rozpadu 

Rakúsko - Uhorska a vzniku Československej republiky. V oblasti pamiatkovej starostlivosti 

došlo k vytvoreniu slovenských pamiatkových orgánov v Bratislave. Druhé štvrťstoročie 20. 

storočia znamenalo odklon od puristickej a rekonštrukčnej (dotváracej) metódy a príklon k 

prísnej konzervácii. Do centra záujmu pamiatkovej starostlivosti sa dostala drevená a sakrálna 

architektúra, a tiež hnuteľné pamiatky. 

Samostatná slovenská pamiatková správa vznikla 20. októbra 1919 zriadením Vládneho 

komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku. V nariadení sa vymenúvajú kompetencie 

a povinnosti robiť výskum a dokumentáciu pamiatok. Vedúcim komisariátu bol 

architekt Dušan Jurkovič, ktorý tu pracoval od jeho založenia do 24. decembra 1922. Ani jeho 

nástupca Jan Hofman, ani ďalší zamestnanci neurobili konkrétne opatrenia na záchranu 

pamiatok, sústredili sa viac menej na teoretickú prácu prehlbujúcu znalosť dejín umenia a 

architektúry na Slovensku, napr. Vladimír Wagner (na referáte od júla 1927) a Václav Mencl 

(od roku 1930), a tak sa z Komisariátu stalo viac administratívne pracovisko. 

                                                 

276 Buday, 2017. s. 60. 

277 Pozri ich publikovanie napríklad  v časopise Muzeumi és Könyvtári Értesítő. 
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Komisariát nepokročil ani v otázkach súpisu nehnuteľných a hnuteľných pamiatok, 

inventarizované boli len vybraté lokality či mestá. Na základe dotazníka z rokov 1924 až 1927 

vyhotovili na vládnom komisariáte len miestne zoznamy pamiatok. 

Počas dvadsaťročnej existencie bola práca komisariátu viackrát podrobená kritike. Komisariát 

zaniká vládnym nariadením v roku 1939 (č. 29/1939 Slov. zákonníka z 24. marca 1939). 

Kompetencie prechádzajú na novovznikajúce slovenské Ministerstvo školstva a národnej 

obrany v Bratislave, kde vzniká pamiatkové oddelenie, ktorého vedúcim sa stáva Vladimír 

Wagner, čím sa zachovala kontinuita práce i vedenia. 

 

V slovenskom cirkevnom prostredí zaznamenávame výraznejšiu pozornosť k ochrane pamiatok 

a sakrálnemu umeniu vôbec v 30. rokoch. Významnú úlohu na tomto poli zohrala skupina 

kňazských osobností pôsobiacich na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule. Boli to 

kňazi s výbornou teologickou a umenovednou formáciou, ako Jozef Špirko (1896 – 1954, 

historik, teológ), Jozef Kútnik Šmálov (1912–1982, teológ, literárny kritik a znalec sakrálneho 

umenia), Ferko Skyčák (1899–1945, rektor seminára a znalec dejín umenia) a Ladislav Hanus 

(1907–1994, teológ, historik umenia, filozof), jedna z najvýraznejších osobností slovenského 

duchovného a kultúrneho života 20. storočia. Svojou pedagogickou a vedeckou činnosťou sa 

zaslúžili nielen o mapovanie pamiatok na Slovensku, osobitne sakrálneho a liturgického umenia 

na Spiši,278ale aj o podporu umenia na území Spišskej diecézy. 

Jedným z konkrétnych výsledkov ich aktivity v oblasti ochrany pamiatok bolo založenie 

Diecézneho múzea v Spišskej Kapitule v roku 1933 (viac na s. 17–18).  

V rokoch druhej svetovej vojny pamiatkový fond na Slovensku utrpel značné škody, ktoré 

znásobil prechod frontu. Podľa údajov z roku 1947 bolo na Slovensku vo vojne a po nej 

zničených, resp. poškodených 308 rímskokatolíckych, 137 evanjelických a. v. a 80 

gréckokatolíckych kostolov, poškodené boli i pomníky a pamätníky, rozkradol a zničil sa 

interiér 450 kaštieľov a kúrií. 

V roku 1951 bol zriadený Pamiatkový ústav v Bratislave, ktorý sa stal štátnym vedeckým a 

výskumným pracoviskom v odbore ochrany kultúrnych a prírodných pamiatok. Na koncepcii 

jeho činnosti sa podieľali bývalý riaditeľ Vladimír Wagner a Alžbeta Güntherová-Mayerová. 

Jednou z hlavných úloh bola celoslovenská evidencia a súpis pamiatok. Výraznou osobnosťou 

a doslova hybnou silou pri realizácii súpisu pamiatok bola spomínaná Alžbeta Güntherová-

                                                 

278 Napr.: Špirkove štúdie o spišských umeleckohistorických pamiatkach (Kežmarok, Levoča, Žehra, Spišská Kapitula), pričom pozornosť 

venuje aj liturgickým odevom. Pozri napr.: Špirko, 2001. 
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Mayerová,279 ktorá už v neistých časoch druhej svetovej vojny začala robiť lokálny súpis 

pamiatok na Orave. V tejto práci pokračovala po vojne. V roku 1967 sa stala vedeckou 

redaktorkou Súpisu pamiatok Slovenska. Trojzväzkový Súpis vznikol v rokoch 1967 – 1968 

a dlhé desaťročia bol jediným celoslovenským dielom mapujúcim hnuteľný aj nehnuteľný 

pamiatkový fond Slovenska.280Súpis mapuje aj bohoslužobné rúcha a výberovo aj liturgické 

textílie, najmä cirkevné zástavy. 

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – súčasnosť 

Pracovníci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a jeho krajských pracovísk v rámci 

vytvárania súpisov pamiatok – Ústredný zoznam pamiatkového fondu Slovenskej republiky 

(ÚZPF) – mapovali aj liturgické odevy a textílie, pričom aktualizovali vyššie spomenutý Súpis 

pamiatok Slovenska. Zameriavali sa na zaznamenanie stavu pamiatok, ktoré sú mimo 

vlastníctva štátnych múzeí a galérií. V prípade liturgických textílií to bolo predovšetkým 

v spolupráci s cirkvami ako najväčšími vlastníkmi týchto artefaktov. V zozname hnuteľných 

národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v registri vedené ako liturgické textílie, je aktuálne 

evidovaných celkovo 162 kultúrnych pamiatok, čo znamená 322 ks pamiatkových 

predmetov (stav ku dňu 25. 2. 2015).281 Aktuálnymi vlastníkmi podľa konfesií sú: 

Rímskokatolícka cirkev spravuje 84 kultúrnych pamiatok, Evanjelická cirkev a. v.  23 

kultúrnych pamiatok, Pravoslávna cirkev spravuje 7 kultúrnych pamiatok, Reformovaná 

kresťanská cirkev má vo svojom majetku 44 kultúrnych pamiatok, Gréckokatolícka cirkev 

2 kultúrne pamiatky a 2 kultúrne pamiatky sa nachádzajú mimo majetku cirkví. 

Pracovníci pamiatkových úradov, ktorí realizovali súpisy pamiatok, sa v súvislosti s cirkevnými 

odevmi zameriavali najmä na vrchný liturgický odev, ako sú kazuly, dalmatiky, pluviály alebo 

sady vrchného liturgického odevu s insígniami – štólami a manipulmi. Predmetom ich záujmu 

boli aj liturgické prestieradlá. Nezaoberali sa však spodnými liturgickými odevmi, ako sú alby, 

rochety, superpelície, humerály, pančuchy, ale aj topánky či rukavice. Úplne boli vylúčené 

chórové odevy a civilný kňazský odev. Pozornosť nebola venovaná ani textíliám, ktoré plnili 

obradnú a dekoratívnu funkciu, napríklad baldachýnom, závesom nad sedesmi, prikrývkam na 

krstiteľnice, kobercom a podobne.  

                                                 

279 Alžbeta Güntherová-Mayerová (1905 – 1973), historička umenia, pamiatkárka, spoluzakladateľka slovenskej umenovedy.  

280 Súpis pamiatok Slovenska, I. – III. zv. Bratislava: Obzor 1967 – 1968. 

281 Informácie poskytla Alžbeta Rössnerová, zamestnankyňa Oddelenia dokumentácie  Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. 



170 
 

Pamiatkový úrad spracoval v rámci cyklu príručiek pre odborných pracovníkov aj základné 

typy cirkevných odevov.282 V zozname hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v 

registri vedené ako liturgické textílie sú najstaršie zo 17. storočia a to z toho dôvodu, že mnohé 

stredoveké a renesančné paramenty z územia Slovenska sa už v 19. storočí dostali do Budapešti, 

alebo do regionálnych múzeí. Stredoveké paramenty z Kostola sv. Egídia do Bardejovského 

múzea, z Dómu sv. Alžbety v Košiciach do Východoslovenského múzea, z regiónu Spiša do 

Dejepisného spolku v Levoči, zo stredoslovenských banských miest do múzea v Banskej 

Bystrici.  

Pri našom výskume realizovanom k výstave Paramenty /Liturgické textílie na Bratislavskom 

hrade sme mali možnosť nahliadnuť do niektorých chrámových sakristií menovaných cirkví 

a zistili sme, že zoznamy hnuteľných pamiatok realizované PÚ SR nezodpovedajú 

dochovanému stavu pamiatok kultúrnej hodnoty čo do kvality ani kvantity. Skúsenosť nás 

oprávňuje konštatovať, že vlastníci pamiatok – viaceré cirkvi nevnímajú zamestnancov 

Pamiatkového úradu ako nápomocných metodikov, spolupracovníkov pri príprave grantov na 

získavanie finančných prostriedkov na reštaurovanie artefaktov, ale ako kontrolórov, 

hľadajúcich chyby. Istá ambivalentnosť je iste na mieste, ale dôležitá je spolupráca a vzájomná 

dôvera. V prípade textilných pamiatok PÚ SR a jeho jednotlivé pracoviská ani nemajú 

špecializovaných pracovníkov, ba ani len aspoň vyššie kvalifikovaného odborníka na oblasť 

paramentov a textílií, ktorý by bol v odbornej umelecko-historickej obci renomovaný. To 

znamená, že pri obnove textilných pamiatok v rozhodovacom procese PÚ SR absentuje aj 

kompetentné stanovisko. Súčasný zoznam hnuteľných kultúrnych pamiatok, v registri 

vedených ako liturgické textílie treba „čítať“ a chápať jeho stručnosť a selektívnosť aj v tomto 

širšom spoločensko-kultúrnom kontexte. Paradoxy pri porovnávaní potom prinášajú napríklad 

aj také príklady, že v súpise ÚZPF je kazula, ale ostatná časť súpravy (napr. dalmatika, manipul, 

pluviál a pod.) už nie, hoc sú aj zachované. 

Na súpise vidno, že metodici PÚ SR realizujúci terénne obhliadky, preferovali cirkevné zástavy 

a výšivky, ale iné textílie už menej. V súčasnosti prebieha aktualizácia ÚZPF, preto je, aj po 

„osvete“, akou bola výstava Paramenty/Liturgické textílie šanca, že sa zoznam obohatí o nové 

pamiatky z oblasti paramentov. Vyžaduje si to však aj dobrú spoluprácu s predstaviteľmi cirkví. 

 

                                                 

282 Frický, Alexander:Slovník unifikovaných hnuteľných pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SSR. Bratislava: 

ŠUPS, 1990. Výber typologických foriem je však príliš stručný. 
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Paramenty v múzejných a galerijných zbierkach na Slovensku 

Na území Slovenska sa nachádzajú viaceré múzeá, ktoré v rámci svojich fondov uchovávajú aj 

predmety z textilu, respektíve odevy a ich doplnky. Už od prvopočiatkov formovania našich 

múzeí sa v nich zhromažďovali a inštalovali práve liturgické odevy, ktoré sa stali primárnym 

záujmom historikov umenia, etnografov i odborných pracovníkov múzeí. Ako príklad možno 

uviesť Múzeum mesta Bratislavy, Východoslovenské múzeum v Košiciach, ale aj Slovenské 

vlastivedné múzeum v Bratislave (predchodcu Slovenského národného múzea) či SNM – 

Spišské múzeum v Levoči. Do múzeí sa dostávali najmä vrchné liturgické odevy a insígnie, ako 

napríklad kazuly, pluviály, dalmatiky, manipuly, štóly, ale aj liturgické prestieranie – vélumy, 

burzy a pally. Naproti tomu minimálna pozornosť sa venovala kňazskému civilu, chórovému 

odevu a rôznym druhom textílií používaným v priestore chrámu, či už na dekoráciu, alebo pri 

niektorých cirkevných obradoch (napr. krst, pohreb). V odbornej historickej či umelecko-

historickej literatúre dodnes nie je spracovaná napríklad problematika cirkevných zástav. 

Najväčšia pozornosť sa doteraz venovala liturgickému odevu západného (latinského) rítu. 

Odborné publikácie či výstavy s tematikou odevov a textílií, ktoré boli súčasťou náboženských 

obradov iných kresťanských denominácií, sú zriedkavé alebo celkom absentujú. V odbornej 

literatúre sa zatiaľ neobjavila žiadna publikácia, ktorá by ponúkala prehľad vývoja, škály 

foriem, materiálov i techník zhotovovania liturgických textílií východného obradu, a to napriek 

skutočnosti, že v múzeách na Slovensku je zastúpený aj tento druh exponátov.283  

 

Veľmi zaujímavé je sledovať spôsob nadobudnutia paramentov do zbierok v štátnych 

múzejných inštitúciách. Podľa doterajšieho stavu konštatujeme, že v období do roku 1945 išlo 

o vlastný výskum múzejníkov (zber) alebo dary. Po roku 1945, počas násilnej ateizácie a 

znárodňovania majetku cirkvám a rehoľným rádom išlo prevažne o násilné „deponáty“ alebo 

„prevody“ majetku, resp. konfiškáty. Napríklad stredoveké kazuly v zbierke SNM – Spišského 

múzea v Levoči sa do fondu dostali ako prevod vlastníctva Spišského dejepisného spolku v 

Levoči v roku 1947 (Dejepisnému spolku ich daroval začiatkom 20. storočia spišský biskup 

Alexander Párvy, 1904 – 1919). Paramenty z Cirkevného múzea Františka Richarda Osvalda, 

ktorého správcom bol Spolok sv. Vojtecha, sa núteným prevodom v roku 1954 stali 

„deponátmi“ v Západoslovenskom múzeu v Trnave (pozri s. 12). 

                                                 

283 V tomto zmysle je nateraz známe len múzeum v Bardejove, Prešove, vo Svidníku, solitérne zastúpenie SNM-HM a Múzeum mesta 

Bratislavy. 
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Rovnako aj do Východoslovenského múzea v Košiciach bola delimitovaná časť kolekcie 

stredovekých kazúl z Dómu sv. Alžbety v rámci ich ochrany. Podnetom k tomuto kroku bola 

krádež v klenotnici Dómu v roku 1939, keď bol ulúpený aj vzácny gotický kalich vyrobený z 

čistého zlata ozdobený drahokamami. Príbeh Východoslovenského múzea svedčí aj o tom, že 

umelecké predmety a v rámci nich aj liturgické textílie sa stali obeťami politických udalostí. 

Založili ho v roku 1872, v čase Rakúsko-Uhorska ako Hornouhorský muzeálny spolok, 

existoval do roku 1919, keď ho premenovali na Východoslovenské múzeum (pod týmto 

názvom funguje dodnes). Košické múzeum bolo výnimočné aj v čase bývalého Uhorska, 

pretože disponovalo (do roku 1919) najväčšou zbierkou gotického umenia v bývalom Uhorsku, 

v rámci toho aj paramentov. Po vzniku Československej republiky boli až do jari roku 1919 

otvorené hranice, keď maďarské úrady stihli previezť z Košíc do Budapešti až 95 percent 

diel.284 „Početný súbor stredovekých výšiviek, pochádzajúcich z obdobia okolo roku 1400 do 

16. storočia, ktorý získalo košické múzeum z Dómu sv. Alžbety v Košiciach, sa dnes nachádza 

v Magyar Nemzeti Múzeu a Iparmüvészeti Múzeu v Budapešti.“285 Zbierky košického múzea, 

nadobudnuté za ČSR v medzivojnovom období pripojením Košíc k horthyovskému Maďarsku 

na jeseň v roku 1938 opäť poputovali do Maďarska.  

Šarišské múzeum v Bardejove dnes spravuje významný súbor liturgických textílií a odevov 

pochádzajúcich z gotického Kostola sv. Egídia, ale aj zaniknutých a ohrozených drevených 

cerkví tak gréckokatolíckych, ako aj pravoslávnych. Múzeum bolo založené v roku 1903, avšak 

až do jeho otvorenia v roku 1907 doň prinášali ľudia rozličné artefakty. V roku 1914 

najcennejšie diela v počte 204 ks previezli do Budapešti. Po nejakom čase, stále však ešte počas 

vojny ich priniesli späť a bližšie okolnosti tejto podivuhodnej záležitosti nie sú známe. 

 

Múzejné štátne inštitúcie sa stali vo viacerých prípadoch miestom, kde sa presúval cirkevný 

majetok, artefakty s vyššou umeleckou hodnotou. Bolo tak aj v prípade liturgických textílií 

z bratislavských kostolov uršulínok a alžbetínok, ktoré sa dostali v tridsiatych a štyridsiatych 

rokoch 20. storočia do Múzea mesta Bratislavy. Napriek tomu, že Mestské múzeum 

v Bratislave bolo zriadené už v 19. storočí, liturgické textílie sa doň dostávali až 

v medzivojnovom období. Súvisí to s tým, že cirkev svoje hodnotné predmety spravovala vo 

svojej réžii a dodnes je to tak v prípade dôležitého chrámu Dómu (katedrály) sv. Martina 

v Bratislave. Ešte v roku 1997 bola zbierka darom obohatená o súbor 24 sakrálnych textílií 

                                                 

284 Glatz, 1995. s. 9. 

285 Ibidem, s. 10. 
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z časového rozpätia od konca 18. do začiatku  20. storočia. Súbor darovala cirkev a pochádza 

z jezuitského Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Rozhodnutia cirkvi a jednotlivých 

bratislavských kostolov (farností) sú pri odpredávaní alebo darovaní svojho majetku, teda 

paramentov do múzeí nejasné, pretože okrem Mestského múzea v Bratislave vlastní paramenty 

z bratislavského kostola uršulínok aj SNM-Historické múzeum na Bratislavskom hrade. Logika 

presunu predmetov tak ostáva nejasná. Mestské múzeum v Bratislave aj v súčasnosti investuje 

finančné prostriedky na akvizície liturgických textílií. Naposledy v roku 2002 zakúpilo väčší 

súbor pochádzajúci z majetku rodiny Pálffyovcov, vetvy sídliacej v kaštieli v Dunakiliti.286 

Mestské múzeum v Bratislave je jediné múzeum na území Slovenska, ktoré v súčasnosti 

prezentuje v rámci stálej expozície, v časti umelecké remeslo, početnú kolekciu liturgických 

odevov a textílií.  

Ďalším múzeom s kolekciou liturgických textílií je Západoslovenské múzeum v Trnave 

(zriaďovateľom múzea je Trnavský samosprávny kraj). Zbierka je zaujímavá aj z historického 

hľadiska, pretože Trnava bola od 16. storočia dôležitým strediskom cirkevného života na 

Slovensku.287 

 

Iná situácia v nadobúdaní liturgických textílií a odevov do múzeí nastala po politickom 

uvoľnení po Pražskej jari v roku 1968 a po uvádzaní záverov Druhého vatikánskeho koncilu 

(1963 – 1965) do cirkevného života. 

Akvizícia múzeí bola poznačená najmä radikálnym a nie vždy správne pochopeným 

zavádzaním liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu do liturgickej praxe. V tom 

čase, v rámci adaptácie katolíckej cirkvi na slávenie bohoslužby v pokoncilovom duchu boli 

z kostolov odstraňované mnohé staršie umelecké diela vrátane liturgických odevov, ktoré sa 

obradne pálili. V dôsledku takéhoto konania vznikli nezvratné straty. Nepoužívané liturgické 

odevy sa spaľovali aj v byzantských cirkvách. Múzeá ako svetské inštitúcie z pohľadu 

vtedajšieho kléru nie vždy predstavovali vhodné miesto na dôstojné uloženie a uchovávanie 

predmetov, vnímaných ako posvätné. V období socializmu nebolo prioritou oficiálnej stratégie 

budovania zbierkových fondov sústreďovanie liturgických predmetov. Napriek tomu, vďaka 

odvážnym jednotlivcom z radov kurátorov, mnohé inštitúcie postupne rozširovali svoje fondy 

aj o exponáty tohto druhu. 

                                                 

286 Francová, Zuzana – Fiala, Anton – Janovíčková, Marta, 2008, s. 213-214. 

287 V roku 1543 presťahovaný pred osmanskou inváziou úrad ostrihomského arcibiskupa s kapitulou; v roku 1561  prvé jezuitské kolégium; 

v roku 1635 založená Trnavská univerzita (1777 presťahovaná do Budína na pokyn Márie Terézie); v roku 1870 založený Spolok sv. 

Vojtecha. 
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Väčší počet liturgických predmetov sa sústreďoval na jednom mieste v Bratislave (v priestore 

zrušeného františkánskeho kláštora) s označením „Náboženský fond“ a mali sa stať súčasťou 

Múzea vývoja spoločenského vedomia SNM (podrobnejšie s. 14).  

 

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum (SNM-HM) 

Zbierka liturgických odevov a textílií SNM-HM je súčasťou širšieho celku sakrálneho umenia 

a umeleckého remesla. Začiatky jej budovania na pôde Slovenského vlastivedného múzea 

siahajú až do dvadsiatych rokov minulého storočia. V päťdesiatych rokoch 20. storočia bola 

kurátorkou tejto zbierky Eva Toranová, autorka doposiaľ neprekonanej publikácie s tematikou 

historických výšiviek na Slovensku. Liturgické odevy a textílie vo fonde SNM-HM pochádzajú 

najmä z katolíckych kostolov na území Slovenska. 

Súčasťou zbierky sa v poslednom čase stali aj artefakty z Čiech a Moravy, ktoré sa dostali do 

múzea darom od akad. maliarky Evy Trizuljakovej (1926 – 2018). Tá v období socializmu od 

70. rokov zbierala liturgické odevy a druhotne ich využívala vo svojej tvorbe. Na základe 

osobných kontaktov s niektorými kňazmi, ktorí vedeli o jej zbieraní paramentov, dostávala 

priamo z rôznych fár odevy, ktorým hrozilo spálenie, alebo likvidácia iným spôsobom. V roku 

2006 bola zbierka rozšírená o jej dar. Príklad jej zberateľstva možno zaradiť ako ambivalentný 

spôsob záchrany liturgických textílií, ktoré síce uchránila, ale druhotne ich využívala na svoju 

umeleckú tvorbu (s povolením cirkevných predstaviteľov). Takýmto spôsobom recyklovala 

mnohé textílie do novej umeleckej formy, avšak z pamiatkového hľadiska treba poznamenať, 

že sa takýmto spôsobom zlikvidovali viaceré doklady textilných artefaktov, aj z 18. storočia. 

S obľubou si vyberala do svojich textilných koláží napríklad rokokové tkaniny.  

Jadro zbierky predstavujú najmä sakrálne odevy a textílie z 18. storočia. Početnejšiu skupinu 

tvoria tiež predmety pochádzajúce z 19. a zo začiatku 20. storočia. V menšom počte sú 

zastúpené barokové textílie z druhej polovice 17. storočia. Celý súbor možno obsahovo 

rozčleniť na liturgický odev, teda odevné súčasti oblečenia kňazov, používané počas slávenia 

liturgie, a na liturgický textil, ktorý predstavujú rôzne druhy prikrývok ako neodmysliteľná 

súčasť chrámovej liturgie v spojitosti s ďalšími liturgickými predmetmi, ako sú patény, kalichy 

a podobne. Zbierka vznikala náhodnými darmi, zbermi a nákupmi.288 Veľký súbor tvoria odevy 

a textílie z Kostola Najsvätejšej Krvi v Hronskom Beňadiku, ktoré sa pred obradným spálením 

podarilo zachrániť Štefanovi Holčíkovi, vtedajšiemu kurátorovi Slovenského národného 

múzea. Ďalšiu veľkú skupinu tvoria odevy a textílie z Kostola sv. Kataríny v Kremnici. Tieto 

                                                 

288 Janovíčková, 1992, s. 13 – 14. 
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sa dostali do SNM-HM prevodom majetku z Múzea vývoja spoločenského vedomia, 

pripravovaného pred rokom 1989, ktoré malo slúžiť ako ideologická inštitúcia komunistickej 

propagandy. Po roku 1990 zmenou politického zriadenia toto múzeum stratilo opodstatnenie a 

všetky predmety prešli do správy SNM-HM.  

V rámci zbierky liturgických odevov SNM-HM sú najpočetnejšími výrobky brnianskej firmy 

Hudáň, ktorá mala pobočku aj v Bratislave (Dunajská 20) a špecializovala sa na výrobu 

paramentov. V menšom počte sa nachádzajú v zbierke liturgické odevy viedenských 

a budapeštianskych firiem (napríklad Manufactura Textoria, Joseph Deiller; Rétnyés Renedek, 

Flemmich). 

Niektoré liturgické textílie z fondu SNM-HM sú zaujímavé svojou výzdobou výšivkami. 

Najstaršie výšivkárske diela v zbierke SNM-HM pochádzajú zo 17. storočia a poskytujú 

možnosť vidieť ešte stále renesančné motívy a techniky vyšívania. Najmladšie výšivky sú 

z prvej polovice 20. storočia. Z hľadiska výroby výšiviek ide o prácu školených vyšívačov, ako 

aj o kláštorné práce rehoľných sestier. Obidve skupiny boli inšpirované medzinárodnými 

vzorkovnicami výšiviek existujúcimi už od 15. storočia. Početné sú aj výšivky neškolených 

výšivkárok, ktoré používali tradíciou uchovávané regionálne postupy. 

Liturgické odevy a textílie z fondu SNM-HM prechádzajú od roku 2010 systematickým 

reštaurovaním zo strany interných odborných pracovníkov a externých reštaurátorov. Stav 

zbierky sa skvalitňuje aj vďaka intenzívnej spolupráci SNM-HM s ateliérom reštaurovania 

textilu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.289 

V roku 2018 SNM-HM zakúpilo do svojej zbierky liturgické textílie z 18. a 19. storočia, spolu 

16 kusov predmetov, používaných na území Slovenska. Ide o časti súprav liturgických odevov. 

Vzhľadom na fakt, že toto múzeum vlastní najväčšiu zbierku liturgických textílií, novým 

akvizíciám dopĺňajúcim a rozvíjajúcim tento špecifický fond je priaznivo naklonené.  

 

Chrámové klenotnice, diecézne múzeá 

Liturgické predmety vždy patrili k výtvarne a vizuálne najpôsobivejším predmetom 

v inventároch katolíckych kostolov. Najmä klenotnice významných biskupských a rehoľných 

sídelných chrámov vo svojich inventároch dokladajú veľký počet liturgických predmetov, neraz 

mimoriadnej umelecko-remeselnej, ale aj historickej hodnoty. Tieto predmety sa starostlivo 

                                                 

289 Intenzívna spolupráca začala v roku 2010 odkedy bolo zreštaurovaných a skonzervovaných 11 zbierkových predmetov SNM – HM. 

Vedecko-výskumný grant KEGA, ktorý realizuje Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania - ateliér reštaurovania 

textilu. Participuje na ňom aj Slovenské národné múzeum – Historické múzeum a SAV – Etnologický ústav. V rámci projektu bolo 

v akademickom roku 2014/2015 poskytnutých sedem zbierkových predmetov na výskum a reštaurovanie.  
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a bezpečne uschovávali v sakristii alebo aj v inom, ťažko dostupnom priestore v rámci chrámu, 

ako boli napr. veže kostola. Spomeňme len Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Dóm sv. Martina v 

Bratislave, Katedrálu sv. Martina v Spišskej Kapitule či Katedrálu sv. Emeráma v Nitre, kde sa 

počas stáročí nazbierali desiatky, neraz aj stovky kusov liturgických predmetov z drahých 

kovov a paramentov z luxusných tkanín. Z nich sa dodnes zachovala len veľmi zredukovaná 

a vôbec nie reprezentatívna vzorka. 

Veriaci tieto predmety mohli zhliadnuť a obdivovať iba počas bohoslužby alebo iných 

liturgických obradov (krst, eucharistická adorácia, procesie a i.), verejnosti sa na obdiv 

nevystavovali. Chrámové inventáre zvykneme označovať termínom klenotnica. 

 

Takmer všetky veľké chrámové klenotnice na území dnešného Slovenska zničili do polovice 

13. storočia nájazdy Tatárov, v neskorších storočiach to boli Turci, zlatnícke predmety boli tiež 

roztavené v čase rôznych vojnových nepokojov. Aj napriek tomu, že torzovito zachované 

pamiatky liturgických textílií a odevov nepodávajú ucelený obraz o tomto umeleckom remesle, 

umožňujú nám aspoň náznakovú rekonštrukciu a odhaľujú možné smery ich ďalšieho 

skúmania, záchrany a tiež prezentácie. Práve v otázke prezentácie kultúrneho dedičstva 

v správe cirkví sa slovenské cirkevné prostredie len veľmi pomaly otvára verejnosti 

a s ťažkosťami prekonáva strach a negatívne skúsenosti alebo aj predsudky z minulosti. 

Dokonca sme sa v ojedinelých prípadoch stretli s argumentáciou, že zapožičať liturgické 

predmety z chrámu na výstavu do svetského múzea je znesvätením liturgického predmetu, hoc 

išlo o výstavu so sakrálnou témou. Alebo cirkevný zbor zamietol predmet na výstavu zapožičať, 

hoci pán farár s výpožičkou súhlasil. V prípade Rímskokatolíckej cirkvi aj napriek tomu, že 

oficiálne dokumenty Vatikánu290 odporúčajú v diecézach budovať diecézne múzeá a galérie, na 

Slovensku sú však tieto počiny raritou. Pripísať ich treba rozhľadenosti miestneho diecézneho 

biskupa či kňaza, a nie stratégii Konferencie biskupov Slovenska v oblasti pastorácie umenia 

a ochrany kultúrneho dedičstva. Môžeme konštatovať, že v Rímskokatolíckej cirkvi na 

Slovensku v súčasnosti zaznamenávame rozdielny prístup jednotlivých správcov farností 

k pamiatkam. Niektorí sú zodpovední a záleží im na pamiatkovom fonde, no žiaľ, nájdu sa aj 

takí, ktorí v pamiatke vidia len „problém“. Ponúkame niekoľko príkladov zo slovenského 

cirkevného prostredia v prístupe k ochrane a prezentácii pamiatok. 

 

                                                 

290 Napr. Per una pastorale della cultura [Pastorácia kultúry]. Libreria Editrice Vaticana, 1999, n. 37. 
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Najväčšími vlastníkmi bohoslužobných rúch a iných cirkevných odevov na Slovensku sú 

väčšinové cirkvi, a to Rímskokatolícka, Pravoslávna, Gréckokatolícka a Evanjelická cirkev a.v. 

Počas realizácie nášho výskumu a pri príprave výstavy Paramenty/Liturgické textílie sme 

zaznamenali viaceré kladné vyjadrenia cirkevných predstaviteľov k možnosti predstavovať 

cirkevné dejiny aj prostredníctvom textilných artefaktov. V súčasnosti azda už žiadna cirkev 

nespochybňuje historickú a umeleckú hodnotu liturgických textílií a význam ich uchovávania 

v chrámových klenotniciach. 

 

Rímskokatolícka cirkev 

 

Nitra 

Na území slovenskej cirkevnej proveniencie, ktorá má sedem diecéz, je jediné diecézne 

múzeum v meste Nitra, sídle Nitrianskeho biskupstva. Múzeum, otvorené v roku 2007, sa 

nachádza v areáli Nitrianskeho hradu, v bývalej hospodárskej budove biskupského paláca. 

Expozícia múzea je rozdelená do dvoch sekcií: v prvej, historickej sú prezentované písomné 

pamiatky a ďalšie artefakty, spojené s počiatkami kresťanstva na území dnešného Slovenska 

a formovaním prvej cirkevnej organizácie – Nitrianskeho biskupstva. V druhej časti, ktorá má 

charakter klenotnice, sú vystavené najhodnotnejšie umelecko-remeselné práce, ako sú 

liturgické zlatnícke predmety, biskupské insígnie a liturgické textílie. Osobitnú pozornosť púta 

známa Telegdiho kazula (Ján Telegdi, 1619 – 1644). Vystavené paramenty predstavujú len 

nepatrný zlomok textílií, ktoré sa nachádzajú v biskupskej Katedrále sv. Emeráma, zväčša 

deponované vo veži chrámu, časť aj v sakristii. Kolekcia z nich bola reštaurátorsky ošetrená pri 

príležitosti výpožičky na výstavu SNM-HM Paramenty/Liturgické textílie na Bratislavskom 

hrade. Po vrátení z tejto výstavy, zreštaurované a odborne zabalené, sú uložené na nevhodnom 

mieste, v zlých klimatických podmienkach. Dúfame, že biskupstvu sa podarí zabezpečiť 

finančné prostriedky na zriadenie depozitára pre textilné predmety. V súčasnosti Nitrianske 

biskupstvo plánuje rozšírenie múzea. 

 

Bratislava 

V Bratislave, sídle Bratislavskej arcidiecézy a hlavnom meste SR sa dlhodobo nachádzala len 

klenotnica menšieho rozsahu v rámci katedrály – Dómu sv. Martina. Verejnosti bola 

sprístupnená v roku 2008, zriadená bola na podnet magistra umenia Romana Bajzíka, 

vtedajšieho dómskeho kostolníka. Situovaná bola v strednej časti dómskeho podvežia, starej 

sakristii a jednej miestnosti na druhom podlaží. Návštevníci mohli vidieť v sklenených 



178 
 

vitrínach, ale aj vo voľných inštaláciách bez vitrín rôzne typy artefaktov dokladajúcich dejiny 

tohto významného korunovačného chrámu. Tu prezentované textílie poznačil laický spôsob 

inštalácie, z dlhodobého hľadiska nevyhovujúci kvôli ochrane samotných predmetov. To bol 

jeden z dôvodov, prečo nový správca farnosti dal v roku 2016 klenotnicu zavrieť, následne 

prešla inováciou, pričom väčšina voľne vystavených liturgických textílií bola odstránená. Tie, 

ktoré ostali, sú inštalované vo vitríne. Aktuálne farnosť pripravuje projekt novej klenotnice 

v spolupráci s odborníkmi z Múzea mesta Bratislavy. 

Klenotnica, vzhľadom na významné postavenie Dómu sv. Martina v dejinách mesta, ale aj 

v dejinách Rakúsko-Uhorskej monarchie by si vyžadovala profesionálnejšiu prístup, čo sa týka 

koncepcie i formy prezentácie, a to nielen v oblasti ochrany uchovávaných predmetov. 

Rovnako by si vyžadovala aj väčší priestor, pamiatok v inventári katedrály je dostatok. 

Samotná Bratislavská arcidiecéza, erigovaná v roku 2008, má v pláne zriadiť diecézne 

múzeum, avšak plány a diskusie k téme sa objavujú iba z času na čas. Tie staršie už stratili 

aktuálnosť a novšie zatiaľ nenadobúdajú konkrétnejšie kontúry. 

V júni tohto roku 2020 pribudla v Bratislave nová klenotnica vo františkánskom kostole 

Zvestovania Panne Márii. Zriadená bola vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Interreg 

spolu s rekonštrukciou veže kostola.291 Klenotnica predstavuje výber najreprezentatívnejších 

umeleckoremeselných diel z drahých kovov a liturgických odevov z inventára 

františkánskeho kostola a kláštora v Bratislave. V rámci spomenutého projektu slovenská 

provincia  františkánskej rehole rekonštruovala aj ďalší františkánsky kláštorný komplex 

s kostolom vo Fiľakove, kde bola v novembri 2019 tiež verejnosti sprístupnená klenotnica 

prezentujúca liturgické predmety z chrámového inventára vrátane paramentov. Ide o 

rozsahom nie veľké expozície, významné sú však ako ukážka zodpovedného 

a profesionálneho prístupu cirkevného správcu k ochrane kultúrneho dedičstva. 

 

Spišská Kapitula  

Spišské biskupstvo so sídlom v Spišskej Kapitule postupnými krokmi profesionalizuje 

starostlivosť o kultúrne pamiatky v správe diecézy či už ide o pamiatky nehmotné, alebo 

hmotné. Zásluhu na tom majú laickí zamestnanci biskupstva, najmä archivári Vladimír Olejník 

a Monika Bizoňová, ktorí pre svoje aktivity nachádzajú podporu vo vedení diecézy, najmä v 

osobe biskupského vikára mons. Ľubomíra Štefaňáka. Nadväzujú tak na činnosť Diecézneho 

                                                 

291 Interreg, V-A Slovenská republika - Maďarsko (kód projektu: SKHU/1601/1.1/060). 
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múzea v Spišskej Kapitule, ktoré v roku 1933 zriadilo Spišské Biskupstvo. Múzeum fungovalo 

až do roku 1950, keď komunistický režim zrušil tu sídliaci kňazský seminár a sídelného biskupa 

Jána Vojtaššáka uväznil. Múzeum malo v zbierkovom fonde pamiatky výtvarného umenia 

a cenné umelecko-remeselné pamiatky z územia Spišskej diecézy, medzi nimi početnú 

kolekciu paramentov. Po zrušení múzea niektoré zbierkové predmety „prežili“ obdobie 

komunizmu ukryté v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule alebo rozdelené do okolitých 

farností, či v domácnostiach veriacich. Po obnovení seminára a biskupstva v roku 1990 sa 

viaceré predmety podarilo získať späť. Paramenty sú zdokumentované a uložené v dočasnom 

depozitári podľa štandardných pravidiel, a Biskupstvo je otvorené spolupráci a odborným 

konzultáciám.292 V zbierke je viacero stredovekých bohoslužobných rúch, niektoré boli 

prezentované na výstave Paramenty/Liturgické textílie na Bratislavskom hrade v roku 2015. 

Depozitár paramentov je nateraz súčasťou Biskupského archívu a spravuje ho, z vlastnej 

iniciatívy, biskupský archivár. 

Spišské Biskupstvo po roku 1990 vo viacerých obežníkoch vyzývalo kňazov, aby predmety 

kultúrnej hodnoty neničili, ale priniesli ich na biskupstvo, ktoré zabezpečí ich uloženie. 

Biskupstvo nemá vlastné múzeum, pozitívne je, že s jeho zriadením sa počíta. V Súhrne 

nariadení a odporúčaní z Druhej synody Spišskej diecézy z roku 2011, § 12 sa odporúča:  

„Zriadiť diecézne múzeum ako odbornú inštitúciu zameranú na sústreďovanie, uchovávanie, 

ošetrovanie a prezentáciu hnuteľných kultúrnych pamiatok. Náplňou jeho činnosti bude aj 

organizovanie kultúrno-osvetových podujatí“. 

S podobným oficiálnym odporúčaním sme sa nestretli v nijakej inej diecéze na Slovensku (s 

výnimkou Nitrianskej diecézy, kde diecézne múzeum už funguje).  

Ako prvý krok bola v roku 2018 zriadená klenotnica v zrekonštruovanej sakristii katedrály sv. 

Martina, kde je reprezentačná ukážka paramentov, uložená v paramentári. Vo vitríne sú 

prezentované zlatnícke liturgické predmety. 

 

 

Levoča 

Na území Spišskej diecézy sa nachádza aj známy gotický Kostol sv. Jakuba v Levoči, kde sú 

priamo v chráme nainštalované paramenty, ktoré však nie sú návštevníkom dostupné v rámci 

bežnej turistickej prehliadky. Nachádzajú sa v závere bočnej lode v Kaplnke Narodenia. 

                                                 

292 Autorky štúdie s Biskupstvom na požiadanie konzultujú, správca depozitára má snahu spravovať zbierkový fond liturgických textílií na 

profesionálnej úrovni.  
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Vyinštalované sú v sklenených vitrínach zhotovených na mieru po obvode kaplnky. Teda sú 

zabezpečené proti prašnosti, ale nevhodná je ich inštalácia, pretože ide o dlhodobú výstavu, 

predmety sú špendlené, visiace svojou váhou. Ide najmä o liturgické odevy: kazuly, dalmatiky 

a pluviály z inventára chrámu. Predpokladáme, že v majetku kostola je dochovaných viacero 

liturgických textílií pamiatkovej hodnoty, ktoré ostali pred pamiatkarmi ukryté. Veríme, že v 

blízkej budúcnosti bude autorkám štúdie umožnený výskum v tomto starobylom Kostole sv. 

Jakuba, preslávenom oltárom Majstra Pavla z Levoče, jednou z najvýznamnejších gotických 

pamiatok na Slovensku. 

 

Košická arcidiecéza  

Na území rozsiahlej Košickej arcidiecézy sa, podľa našich znalostí, nateraz nenachádza žiadna 

klenotnica, ani iná prezentácia vyradených liturgických predmetov. Máme však vedomosť, že 

správca Farnosti sv. Alžbety plánuje zriadiť klenotnicu v Dóme sv. Alžbety za účelom 

prezentácie zreštaurovanej byzantskej výšivky, ktorá sa nachádza sekundárne našitá na kazule 

z  prvej štvrtiny 20. storočia (nateraz vykonaný reštaurátorský výskum, realizovala ho doc. 

Sylvia Birkušová). Hybnou silou v starostlivosti o liturgické textílie a zriadenie klenotnice či 

diecézneho múzea v Košiciach je kňaz Andrej Krivda, sekretár Liturgickej komisie 

Konferencie biskupov Slovenska a prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Košiciach. 

Vedenie arcidiecézy okolo roku 1995 nariadilo správcom farností povinný súpis hmotného 

majetku vrátane predmetov kultúrnej hodnoty a liturgického náčinia v kostoloch a kaplnkách. 

Súčasťou základnej dokumentácie mala byť aj fotografia každého predmetu/diela. Táto 

požiadavka bola kňazom komunikovaná opakovane prostredníctvom obežníkov. 

Dokumentácia sa požadovala v dvoch vyhotoveniach, pričom jednu kópiu bolo potrebné zaslať 

na Arcibiskupský úrad a druhá sa mala uložiť vo farskej kancelárii. V inštrukcii znelo, že 

liturgické predmety je potrebné uchovávať podľa zvyčajných pravidiel. 

 

Cífer, Pamätná izba sakrálnej výšivky Márie Hollósyovej 

V obci Cífer, nachádzajúcej sa na území Trnavskej arcidiecézy, sa nachádza ojedinelá expozícia 

– Pamätná izba sakrálnej výšivky Márie Hollósyovej. Zriadená je priamo v budove fary 

a slávnostne ju otvorili 30. 9. 2017. Vystavené sú liturgické odevy a textílie z konca 19. a prvej 

štvrtiny 20. storočia z majetku miestneho Kostola sv. Michala, ktoré vznikli v produkcii Spolku 

Izabella, kde bola kreatívnou návrhárkou Mária Hollósyová. Všetky exponáty nesú jej rukopis. 

Expozícia vznikla vďaka zasadeniu miestneho kňaza Jozefa Schwarca a angažovanosti miestnej 
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rodáčky, zakladateľky odboru textilného výtvarníctva na VŠVU v Bratislave Prof. Evy 

Minárikovej Cisárovej (pozri s. 25). Výstavný fundus čiastočne zohľadňuje špecifiká 

vystavovania paramentov a veríme, že nový správca farnosti a prevádzkar pamätnej izby ešte 

dokúpi vitríny, do ktorých by sa mali umiestniť zvyšné exponáty, nateraz vystavené bez tejto 

ochrany.293 

 

Gréckokatolícka cirkev, Prešov 

V priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove sa nachádza expozícia 

z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, predstavená aj prostredníctvom autentických 

predmetov významných osobností cirkvi, najmä biskupov. Medzi predmetmi je viacero 

bohoslužobných rúch a liturgických textílií, ktoré používali poslední biskupi – mučeníci pre 

vieru počas komunizmu, dnes blahoslavení Peter P. Gojdič, Vasiľ Hopko a rehoľník Dominik 

Trčka. Vystavené predmety sú vo vitrínach a pre spoločenstvo veriacich majú status posvätnosti 

a relikvie. Prístupné širokej verejnosti sú len počas úradných hodín Arcibiskupského úradu 

alebo na požiadanie. 

 

Pravoslávna cirkev, Komárno 

V Komárne môže návštevník pri prehliadke pravoslávneho chrámu vidieť časť dochovaných 

liturgických predmetov spolu s niekoľkými textíliami. Inštalované sú vo vitrínach na chóre 

kostola a dostupné sú len na požiadanie. Ostatné sú uložené v truhliciach, tiež na chóre. 

V majetku tohto chrámu sa nachádzajú zaujímavé textilné pamiatky zo 17. a 18. storočia, 

napríklad rozmerná vyšívaná plaštenica a i. Klimatické podmienky v chráme nie sú vhodné na 

vystavovanie a uchovávanie textílii. 

 

Evanjelická cirkev a. v. Banská Štiavnica 

V starobylom evanjelickom kostole a. v. v Banskej Štiavnici sa nachádza väčší počet 

typologicky zaujímavých liturgických textílií, viaceré sme prezentovali na výstave 

Paramenty/Liturgické odevy. Pri príležitosti výstavy boli reštaurátorsky ošetrené. Dnes sa výber 

z nich nachádza v nie dobre tesniacich vitrínach v malej expozícii, ostatné sú uložené na fare. 

 

                                                 

293 Pozri viac www.flickr.com/gp/tisinko/j197nT;  www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171007001 
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Všetky nami oslovené cirkevné inštitúcie si uvedomujú potrebu zviditeľňovať artefakty 

zo svojich fondov. Stále je však naliehavo nutné zdôrazňovať význam klenotníc a diecéznych 

múzeí zriaďovaných v priestore chrámu alebo jeho blízkosti, a rovnako je potrebné pripomínať 

potrebu precízneho odborného prístupu ku konzervovaniu, reštaurovaniu a vystavovaniu 

historických liturgických predmetov. 

V cirkevnom prostredí je tiež nevyhnutná primeraná edukácia terajších i budúcich kňazov, aby 

vedeli zaujímať uvážlivý postoj k ochrane a odbornej starostlivosti o paramenty a textílie. 

V kontraste so súčasnou výrobou liturgických odevov, ktoré majú veľmi nízku estetickú 

a technologickú úroveň, sa už aj starostlivosť a záujem o predmety z 19. a z prvej polovice 

20. storočia javí ako dôležitá. Mnohé z týchto odevov a materiálov sú z dnešného pohľadu 

pozoruhodnými artefaktmi, dôležitými na zaznamenávanie celkového vývoja paramentov. 

 

Paramenty ako predmet štúdia 

Najširší odborný záujem o liturgické odevy a textílie (paramenty) na Slovensku doposiaľ 

prejavovali historici umenia, ktorí ich skúmali ako súčasť umelecko-remeselného výtvarného 

prejavu, a to predovšetkým paramenty z obdobia stredoveku a baroka. Sledovali ich v kontexte 

umeleckých štýlov a ich najväčšiu pozornosť si vyslúžili dekoratívne textilné techniky, najmä 

výšivky, čipky a menej tkaniny. Výsledky týchto bádaní boli publikované v samostatných 

kapitolách súborných dejín umenia, ako aj v monotematických prácach venovaných 

jednotlivým umelecko-historickým obdobiam (Wagner, Vladimír: Dejiny výtvarného umenia 

na Slovensku. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1930; Vaculík, Karol: Gotické umenie Slovenska. 

Bratislava 1984; Ginelliová, Mária: Liturgické textílie. In Gotické umenie z košických zbierok. 

Košice 1995; Wetter, Evelin: Sakrálne poklady v 14. a ranom 15. storočí: náčrt fragmentárnej 

tradície na Slovensku. In Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia (ed. Buran, Dušan, 

Bratislava: SNG, 2003); Janovíčková, Marta: Renesančná výšivka. In Renesancia (ed. Rusina, 

Ivan, Bratislava 2009). Študijným materiálom, ktorý sa zaoberá históriou výšiviek používaných 

aj na liturgických odevoch a textíliách, je doposiaľ jediná publikovaná monografia svojho 

druhu s názvom Výšivky minulých storočí (Bratislava: Tatran, 1984). Jej autorkou je historička 

umenia Eva Toranová. 

Poznatky o paramentoch z územia Slovenska z obdobia novoveku sú doposiaľ spracované len 

fragmentárne (Janovíčková, Marta: K problematike hodvábnych textílií na Slovensku 

v 18. storočí. In Zborník SNM 75. História 25. 1985, 157 – 172; Janovíčková, Marta: Výšivky 

na sakrálnych textíliách 17. a 18. storočia zo zbierok Historického múzea SNM. In Zborník 

SNM 84. História 30. 1990, 133 – 148).  
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Historické liturgické textílie, najmä liturgický odev, sa stali hlavnou témou niekoľkých 

záverečných magisterských prác odboru Dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave (Šidlíková, Zuzana. Gotické liturgické textílie na Slovensku, 2003), 

na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (Záhradníková, Ľubica: Trnavské 

liturgické odevy v historickom kontexte, 2004), ale i na Vysokej škole výtvarných umení 

v Bratislave (Sedláčková, Jana: Princíp vrstvenia a farieb liturgického rúcha, 2003; 

Kuchařová, Petra. Historie a  současnost liturgických oděvů, 2008). Rôznym typom 

liturgického odevu a ich významu najmä z pohľadu liturgiky je venovaná dizertačná práca 

Liturgický odev v Katolíckej cirkvi rímskeho rítu na Slovensku po roku 1989 autorky Pavly 

Lazárkovej-Trizuljakovej (Trnavská univerzita v Trnave, 2010). 

Cenné údaje o paramentoch prinášajú aj práce etnografov a historikov z prvej polovice 

20. storočia, ktoré majú povahu súpisov a opisov (Socháň, Pavol: Staré kostolné rúcha 

v cirkvách evanjelických dolnotrenčianskeho (žilinského) kontubernia; Staré kostolné rúcha 

v cirkvách evanjelických hornotrenčianskeho (žilinského) kontubernia. In Slovenské pohľady, 

27, 1907). Materiálové a technologické prvky liturgických textílií sú obsiahnuté vo viacerých 

etnologických prácach zameraných na vybrané druhy textilu a postupy ich zhotovenia 

(napríklad Marková, Ema: Slovenské čipky. Bratislava 1962; Pražák, Vilém: Slovenské lidové 

výšivky. Bratislava 1935; Chlupová, Anna. Slovenská ľudová výšivka. Bratislava 1985; Zajonc, 

Juraj: Paličkovaná čipka na sakrálnych textíliách troch rímskokatolíckych kostolov v Bratislave 

(Úvodné výsledky výskumu). In Čipka na oltaru (ed. T. Petrović. Lepoglava), 2001, 33 – 50; 

Buganová, Klaudia: Bavlnené tkaniny. In Gotické umenie z košických zbierok, VM a SNG, 

Košice 1995, s. 187, 223 s.; Danglová, Oľga: Výšivka na Slovensku, Bratislava: ÚĽUV, 2009, 

267 s.).  

 

Pri skúmaní proveniencie a zhotovovania liturgických textílií sa môžeme čiastočne opierať aj 

o údaje z prác historikov, ktorých archívne bádanie sa zaoberalo cechovou a manufaktúrnou 

výrobou na území Slovenska (Špiesz, Anton: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. 

Bratislava 1972; Špiesz, Anton. Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725 – 1825. Bratislava 

1961; Novotný, Ján. Vývoj priemyselnej výroby na Slovensku v prvej polovici 19. storočia. 

Bratislava 1961; Halaga, Ondrej Richard: Listina o barchetovom monopole Košíc z roku 1411. 

Košice – Bratislava 1983). Jedinečným zdrojom informácií sú práce založené na analýze 

archívnych prameňov (napríklad štúdia Markov, Jozef: Inventáre ev. a. v. kostolov Liptovskej, 

Oravskej a Trenčianskej stolice 17. a 18. storočia. In Zo starších výtvarných dejín Slovenska. 

Bratislava 1968; už spomínaný Pavol Socháň). 
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Posledné práce venované ucelenému výskumu liturgických odevov sú výsledkom vedecko-

výskumnej práce pracovníčok SNM-Historického múzea Aleny Piatrovej a Evy Hasalovej. Na 

pôde tejto inštitúcie pripravili v roku 2015 (23. júna 2015 – 10. januára 2016) výstavu 

Paramenty/Liturgické textílie s rovnomenným katalógom. Koncepcia výstavy (aj katalógu) 

nebola zúžená len na odevy rímskokatolíckej cirkvi, ale zahŕňala aj liturgické odevy 

Evanjelickej cirkvi a. v. a cirkví byzantského rítu (pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi). Prvý 

krát boli na území Slovenska vystavené tieto odevy spolu, v „ekumenickej“ múzejnej inštalácii. 

Koncepcia výstavy definovala základné liturgické odevy a textílie jednotlivých konfesií vo 

väzbe na nositeľa, to jest rešpektujúc kňazskú hierarchiu, ale aj vo väzbe na liturgický priestor, 

kalendár a vybrané obrady (napr. obrad požehnania, pohreb, obrad pomazania chorého).  

SNM-Historické múzeum bolo od roku 2014 spoluriešiteľom grantu KEGA „Reštaurovanie 

a výskum súboru liturgických textílií 18. a 19. storočia zo zbierkového fondu SNM-Historického 

múzea v Bratislave“ č. 001VŠVU-4/2014, ktorý udelilo MK SR Katedre reštaurovania na 

VŠVU v Bratislave. Riešiteľmi projektu boli Sylvia Birkušová (VŠVU), Eva Hasalová (SNM-

Historické múzeum) a Juraj Zajonc (SAV-Ústav etnológie). Na grante spolupracovali viacerí 

špecializovaní odborníci (Anna Blonska, Zuzana Machatová, Ivan Pilný, Vendulka Otavská). 

Grant bol zameraný na reštaurátorský výskum vybraných 14 zbierkových predmetov – 

liturgických odevov (kazulí, dalmatík a pluviálov) zo zbierky SNM-Historického múzea. 

Cieľom výskumu bol empirický reštaurátorský výskum, konzervovanie a reštaurovanie týchto 

predmetov. Výsledky výskumu boli zosumarizované do vysokoškolskej publikácie Rub i líce 

liturgických textílií. Pojmy/výskum/reštaurovanie (Birkušová, Sylvia [ed.], Bratislava: VŠVU, 

2016,  220 s.). 

 

Profesionalizácia reštaurovania 

Pri výskume paramentov vo vybratých chrámoch a múzeách na území Slovenska sme zistili, že 

liturgické textílie sa dávali reštaurovať už v 19. storočí. Nemyslíme tým laické opravy, aké 

vykonávali napríklad rehoľné sestry, alebo kostolníčky, či iní nadšenci, ktorí reparovali 

paramenty veľmi často napríklad prešívaním na stroji alebo tamburínkovým strojom. Máme na 

mysli profesionálne, respektíve reštaurátorom realizované konzervátorské či reštaurátorské 

zásahy v duchu dobovej filozofie obnovy pamiatky. V Dóme sv. Martina v Bratislave sa začalo 

s reštaurátorskými zásahmi v 60. rokoch 19. storočia a v roku 1864 budínska Miestodržiteľská 

rada schválila štatút Spolku na reštaurovanie Dómu. Financie do spolku pokrývajúce náklady 

na reštaurovanie prichádzali od individuálnych darcov z radov bežných ľudí, ale aj cirkevnej 
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a svetskej vrchnosti. Reštaurované textílie sa značili špeciálnym štítkom, na ktorom bol vyšitý 

nápis kto a kedy dal predmet reštaurovať. Na takéto odevy boli zhotovené aj plátené obaly, 

ktoré slúžia dodnes. Reštaurovanie textilu vo všeobecnosti prišlo na rad až v 80. rokoch 19. 

storočia. Nateraz nám chýbajú informácie, kto a kde predmety reštauroval. 

S vyhľadávaním informácií o reštaurovaní cirkevného majetku, ale aj múzejných artefaktov je 

to však veľmi zložité, lebo presná evidencia sa nie vždy dochovala (alebo zaznamenávala). Až 

záznamy z druhej polovice 20. storočia sú dostupnejšie. Viaceré neskorostredoveké kazuly 

dochované dodnes na území Slovenska a reštaurované v medzivojnovom období, ale ešte aj 

v 60. rokoch 20. storočia nesú stopy zásahov, ktoré by sa v súčasnosti vylúčili a klasifikovali 

ako zásahy do textilu: napríklad dovyšívanie (často z nehodvábnych nití, inej hrúbky či farby), 

dokladanie materiálu, alebo dofarbovanie línií pôvodne napríklad vyšívaných, alebo 

nejestvujúcich. Takto zreštaurovanú môžeme vidieť kazulu v SNM–Spišskom múzeu v Levoči 

SM 1206, alebo vo Východoslovenskom múzeum v Košiciach kazuly S 1289, S 1320 a štólu S 

1264. Východoslovenské múzeum v Košiciach odovzdalo v roku 1976 tieto predmety Magde 

Vorlovej z Mestského múzea hlavného mesta Praha prostredníctvom podniku Dielo – SFVU, 

Bratislava. Zásahy, ktoré boli na nich zrealizované spätne hodnotila v roku 2002-2003 Sylvia 

Birkušová pri príležitosti výskumu stredovekých textilných pamiatok na Slovensku.294 

Konštatovala, že postupy, ako napr. neadekvátne použitie materiálu (dopĺňanie chemlonových 

nití), odstránenie pôvodných stehov (dokonca z výšivky) a ich nahrádzanie a nové vyšívanie, 

použitie laku a farby na kolorovanie plochy (pôvodne však realizované výšivkou) boli zvolené 

veľmi necitlivo.295 VM v Košiciach dalo na reštaurovanie zo svojich zbierok svoje najcennejšie 

predmety, ktoré ostali po odvezení početného fondu v 1919 a v 1938 v Budapešti (pozri s. 11). 

Dalo by sa skonštatovať, že z bohatého fondu VM v Košiciach aj to, čo ostalo, bolo nevhodným 

reštaurátorským zásahom zničené, pretože boli odstránené viaceré pôvodné prvky artefaktu, 

teda bola významne narušená jeho autenticita, ale aj jeho estetická hodnota). 

Vzhľadom na to, že neskorostredoveké liturgické odevy sa tešili najväčšiemu záujmu odbornej 

obce,296tie z nich, ktoré sú v majetku múzeí, boli aj reštaurované. Nateraz sa nám nepodarilo 

dostať k vierohodným dokumentom, ktoré by obsahovali kto, kedy a ako reštauroval artefakt. 

Niektoré tieto zbierkové predmety ale stále čakajú na svoje znovuzrodenie aj vďaka 

reštaurovaniu. Napríklad v Bardejovskom múzeu vystavujú niektoré neskorostredoveké 

                                                 

294 Diplomová  práca, Šidlíková, 2003, vyjadrenia S. Birkušovej s. 39, 41-42. 

295 Ku kazule S 1289 reštaurátorsky protokol 74/76, ku kazule S 1320 reštaurátorsky protokol 75/76. 

296 Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, SNM-Spišské múzeum Levoča, Bardejovské múzeum, VM Košice. 
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liturgické odevy nezreštaurované a treba podotknúť, že aj veľmi nevhodným spôsobom z 

hľadiska ich ochrany. 

 

Z hľadiska ochrany textílií a odevov je veľmi dôležité, že v súčasnosti na Slovensku je v rámci 

reštaurátorských disciplín vyprofilovaná samostatná špecializácia – reštaurovanie textilu. 

Významnú úlohu pri jej formovaní zohrali dve inštitúcie, a to SNM-HM a Vysoká škola 

výtvarných umení v Bratislave. V SNM-HM bola sústredená najpočetnejšia zbierka dobových 

odevov a textílií a vyžadovala si interného špecialistu.297 V SNM-HM dlhodobo pôsobili ako 

kurátorky zbierky dobových módnych odevov Magdaléna M. Zubercová a Marta Janovíčková, 

kurátorka umeleckoremeselnej zbierky zahŕňajúcej okrem iného aj liturgické odevy a textílie. 

Osobitný fond tvorila zbierka ľudového odevu a textilu, ktorý odborne spravovala Irena 

Pišútová a neskôr Jasna Paličková-Gaburová. Práve vďaka ich veľkému úsiliu bolo SNM-HM 

jedinou inštitúciou na Slovensku, kde mohol pôsobiť profesionálny reštaurátor textilu. Od roku 

1994 začala v SNM-HM pracovať špecializovaná reštaurátorka textilu, ktorá nadobudla 

odborné vzdelanie v zahraničí.298 Reštaurovanie odevov a textílií na pôde SNM-HM sa týmto 

výrazne sprofesionalizovalo. 

Veľký podiel na začlenení reštaurovania textílií do výučby na Vysokej škole výtvarných umení 

v Bratislave a postupnom etablovaní tohto odboru mali akademické maliarky Eva Cisárová-

Mináriková a Júlia Sabová, vedúce Katedry textilu. Iniciovali vytvorenie predmetu 

„Reštaurovania textilu“ a jeho zaradenie do študijného programu.299 Emancipácia odboru 

pokračovala aj v ďalšom období300 a aktuálne možno študovať reštaurovanie textilu na Katedre 

reštaurovania v samostatnom ateliéri, ktorý vedie Doc. Sylvia Birkušová. Máme veľkú nádej, 

že absolventky tohto špecializovaného odboru prispejú taktiež k reštaurovaniu a ochrane 

liturgických predmetov i k profesionalizovaniu spôsobov ich inštalovania a prezentovania. 

 

                                                 

297 V SNM-HM pôsobili v internom pracovnom pomere konzervátorky – reštaurátorky textilu: od osemdesiatych rokov minulého storočia 

Anna Michálková a v druhej polovici deväťdesiatych rokov Alena Slováková. Veľké textilné artefakty sa však dávali reštaurovať do 

pražských celoštátnych ateliérov.  

298 Vtedajší riaditeľ Slovenského národného múzea – Historického múzea Peter Hýroš prijal do trvalého pracovného pomeru kvalifikovanú 

reštaurátorku Sylviu Birkušovú, ktorá absolvovala štúdium reštaurovania textilu na Höhere Bundeslehranstalt für Mode und 

Bekleidungstechnik vo Viedni.  

299 Reštaurovanie textilu, ako výberový predmet na Katedre textilu, v ateliéri Voľnej textilnej tvory, ktorý v tom čase viedla akademická 

maliarka Eva Cisárová-Mináriková, od roku 1995 vyučovali Soňa Poórová a Zlatica Čellárová; v neskoršom období Sylvia Birkušová.  

300 Pričinením aj akademickej maliarky, profesorky Júlie Sabovej, vedúcej Katedry textilu a akademického maliara, profesora Borisa 

Kvasnicu, vedúceho Katedry reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, vznikol v roku 2009 samostatný ateliér 

reštaurovania textilu.  
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Problém s terminológiou 

Pri štúdiu problematiky liturgických odevov a pri príprave výstavy a katalógu 

Paramenty/Liturgické textílie sme výrazne pociťovali absenciu ucelených odborných prác, 

ktoré by sa zaoberali pojmoslovím. Uvedomovali sme si terminologickú zložitosť, a to nielen 

z dôvodu sledovania štyroch konfesionálnych prostredí, ale najmä vzhľadom na fakt, že ani vo 

vnútrocirkevnom prostredí sa v minulosti nepoužívali ustálené pojmy. V prostredí humanitných 

disciplín síce existuje terminológia, ktorá označuje rímskokatolícke odevy a textílie, nie sú v nej 

však obsiahnuté všetky nami sledované textílie. Pri rímskokatolíckom obrade sme používali 

zaužívanú terminológiu vychádzajúcu z termínov kodifikovaných katolíckou cirkvou, 

z ktorých mnohé sa stali súčasťou odbornej umelecko-historickej a muzeologickej literatúry. 

Jedinou relevantnou odbornou literatúrou je terminologický slovník a heslo Liturgické odevy 

v slovníku ARS LEXICON, ktoré spracovala Ingrid Štibraná-Halászová. Historické formy 

názvoslovia pre jednotlivé typy odevov a textílií sme sa rozhodli všeobecne nepoužívať. 

Pri charakterizovaní byzantských liturgických predmetov sme vychádzali zo súčasných 

termínov používaných v rámci Pravoslávnej a Gréckokatolíckej cirkvi. V prostredí 

Evanjelickej cirkvi a. v. sme použili aktuálnu terminológiu, ktorá sa používa v nami 

sledovaných cirkevných zboroch v súčasnosti. V časti, kde sa odvolávame na archívne 

pramene, uvádzame príklady dobového názvoslovia, ktoré vychádza z  vizitačných protokolov 

a ich spracovania autormi Pavlom Socháňom a Jozefom Markovom. 

Kvôli čitateľskej zrozumiteľnosti, ale aj v súvislosti s funkčnosťou jednotlivých odevov 

a textílií, sme pri popisoch v katalógu a v typologickej klasifikácii použili ako doplnkovú aj 

terminológiu ustálenú pre oblasť úžitkových textílií a odevov. 

Jedným z výsledkov práce na výstave a katalógu Paramenty/Liturgické textílie v súvislosti s 

používaním terminológie je skutočnosť, že slovník termínov z oblasti liturgických odevov 

a textílií,301tiež slovník materiálov a techník,302 ako je publikovaný v citovanom katalógu 

prevzal Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a zaradil ho do Korpusu slovenského jazyka 

(https://terminologickyportal.sk/; https://korpus.sk). 

 

Zoznam skratiek 

 

MNM – Magyar nemzeti múzeum, Budapešť 

                                                 

301 Hasalová – Piatrová, 2015, s. 343 – 347. 

302 Ibidem, s. 335 – 342. 
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MMB – Múzeum mesta Bratislava 

SNM-HM – Slovenské národné múzeum-Historické múzeum v Bratislave 

PÚ SR – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

ÚZPF – Ústredný zoznam pamiatkového fondu 

VM Košice – Východoslovenské múzeum v Košiciach 
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