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Úvod 
 
Publikace „Liturgický textil a způsoby jeho prezentace“ je v pořadí druhou metodikou 
zpracovanou v rámci projektu NAKI II „Historické liturgické textilie v českých zemích: 
metodologie, inventarizace, péče a prezentace“ (DG18P02OVV035). Metodika navazuje 
na první z vydaných metodik s názvem Liturgické textilie a jejich památková ochrana. Obě 
metodiky jako celek jsou v českém prostředí prvním kontinuálním odborným zpracováním 
všech aspektů péče o historické liturgické textilie jakožto nedílnou součást kulturního 
dědictví. 
V českém prostředí dosud prezentaci historického liturgického textilu jako specifického 
textilního materiálu nebyla věnována systematická pozornost. Skutečnost nedostatečného 
zpracování této oblasti je obecně dána historickým a politickým vývojem v českých 
zemích po roce 1948, který výzkumu a prezentaci liturgického textilu z ideologických 
důvodů nepřál. Situace se pozvolna začala měnit od 90. let 20. století, kdy mohl být 
liturgický textil opět přirozeně využíván v rámci krátkodobých i dlouhodobých prezentací 
nejrůznějšího charakteru. Absenci souvislého badatelského zájmu a metodologického 
zpracování dané oblasti liturgických textilií se pokouší svými metodickými výstupy 
napravit výše uvedený projekt věnující se různým aspektům liturgického textilu.  
Prezentace citlivého historického textilu klade vysoké nároky na podmínky vystavování. 
Státní, církevní nebo soukromé paměťové instituce, které uchovávají ve svých sbírkách 
liturgické oděvy a textilie, vycházejí při jejich prezentaci ze standardů platných pro 
vystavování historického textilu, jež definují především klimatické a světelné podmínky 
prezentace. V tomto ohledu metodika shrnuje zásady, které jsou předpokladem prezentace 
historického textilního materiálu, paramenta nevyjímaje.  
Liturgické oděvy patří k nejstarší vrstvě textilních památek, současně jsou však 
specifickými oděvními typy. Pokud má jejich prezentace přiblížit původní kultovní funkci, 
není možné opomenout původní způsob a zásady jejich oblékání (způsob vrstvení 
oděvních prvků, správné použití jednotlivých oděvních prvků podle liturgické události, 
oděvní prvky příslušející církevním hodnostářům – pontifikálie aj.). Specifikem prezentace 
parament a zároveň obtížným úkolem je volba způsobu výstavní adjustace. 
Ačkoliv je liturgický textil v posledních letech stále častěji vyhledáván pro prezentace 
různého typu, rozmanitým aspektům problematiky jeho vystavování se dosud nevěnoval 
žádný samostatný text. Jak už bylo zmíněno výše, pro prezentaci liturgického textilu lze 
v některých ohledech vycházet z obecných doporučení ohledně péče a vystavování 
historického textilu. Na příslušné domácí a zahraniční publikace, články a elektronické 
zdroje odkazují jednotlivé kapitoly metodiky. 
Několik metodických textů, které se věnují podmínkám uchovávání historického 
uměleckořemeslného materiálu včetně textilu, bylo v minulých letech zpracováno v rámci 
vědeckých projektů primárně zaměřených na muzejní instituce.1 Specifickým podmínkám 
uchovávání a prezentace historických materiálů v interiérech památkových objektů se 
věnují metodiky vydávané NPÚ, obecně se zaměřují především na početně silně 
zastoupený interiérový textil, některé z nich okrajově zmiňují také textil liturgický.2 
                                                 
1SELUCKÁ, Alena a kol. Metodika uchování předmětů kulturní povahy. Brno: Technické muzeum v Brně, 
2017. Dostupné na: https://mck.technicalmuseum.cz/wp-content/uploads/2017/12/Metodika_WEB_final.pdf; 
nebo ŠTEFCOVÁ, Petra, ed. a kol., Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Vydání 2. Praha: Národní 
muzeum, 2001. 
2 BOBEK, Karel a kol., Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. Praha: Národní památkový 
ústav, 2011; CICHROVÁ, Kateřina – OURODOVÁ, Ludmila – TROUPOVÁ, Ivana – VAVERKOVÁ, Zuzana, 
Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických 
interiérech. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2017; LUKÁŠOVÁ, Eva – OTAVSKÁ, Vendulka, 
Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů. Praha: Národní památkový ústav, 2015. 
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Téma výstavních adjustačních prvků (např. výstavních figurín) je obvykle zaměřeno na 
prezentaci módy a oděvních doplňků, výjimečně se týká přímo liturgického textilu.3 
Jak už bylo zmíněno výše, metodika Liturgický textil a způsoby jeho prezentace shrnuje 
aktuálně platné zásady prezentace liturgického textilu (klimatické a světelné podmínky, 
ochrana před polutanty). Tyto zásady uvádí v kontextu prezentace parament v různých 
typech výstavních i nevýstavních prostor (prezentace v muzeích či památkových objektech 
a příležitostné prezentace v sakrálních objektech).  
Přínosem je část věnovaná způsobu prezentace, který úzce souvisí s volbou výstavních 
adjustačních prvků (úpravou univerzálních adjustačních prvků pro potřeby konkrétního 
oděvu nebo jejich výrobou). Příprava prezentace parament je zde pojata jako komplexní 
činnost, která zohledňuje kurátorský záměr, aktuální stav historického liturgického oděvu a 
v neposlední řadě také finanční možnosti vystavovatele.  
Značná pozornost je věnována také úpravě stávajících adjustačních prvků (konfekční 
ramínka, paramentní ramínka, univerzální stojany a figuríny) a především vlastní výrobě 
korpusů na míru konkrétnímu oděvu, které jsou pro prezentaci historických parament 
z hlediska jejich ochrany nejvhodnější. Tyto části jsou založeny především na podrobné 
fotografické a obrazové dokumentaci výrobního postupu s doplňujícím komentářem, která 
může sloužit jako pracovní návod. Významná je podkapitola věnovaná vhodným 
materiálům pro úpravu a výrobu adjustačních prvků. 
V mnohém je inspirativní kapitola věnovaná prezentaci liturgického textilu v kopiích, 
včetně dvou konkrétních, ale velmi odlišných příkladů realizace. 
Publikace čerpá z praktických zkušeností a znalostí muzejních pracovníků a badatelů 
v oblasti liturgických textilií4 a ze studia odborné zahraniční i tuzemské literatury. Široce 
koncipovaná metodika je určena především pro zaměstnance paměťových institucí, 
pracovníky NPÚ, církevní instituce a organizátory příležitostných prezentací liturgického 
textilu. Není primárně určena pro specializované muzejní instituce, které mají vlastní 
konzervátorské pracoviště a tým zajišťující různé aspekty prezentace, ale má sloužit jako 
srozumitelná a návodná pomůcka pro široké spektrum zájemců o tuto problematiku.  
Skutečnost, že skupina cílových uživatelů metodiky je velmi široká a různorodá, se 
odrazila i v konečné podobě textu. Obecné formulace standardů pro vystavování citlivého 
textilního materiálu, platné pro všechny uživatele metodiky, jsou zároveň uzpůsobeny 
potřebám různých možností výstavního prostoru, jímž uživatelé metodiky mohou 
disponovat (muzejní prostor, vystavování v sakrálních a památkových objektech aj.). Ze 
stejného důvodu nabízí metodika celou škálu možných řešení některých problémů při 
vystavování parament, jako jsou např. adjustační prvky. U jednotlivých problémů 
spojených s prezentací liturgického textilu předkládáme možnosti řešení, které stupňujeme 
od velmi náročných a v ochraně historických liturgických textilií maximálně účinných až 
po ty časově a finančně nenáročné, ale současně méně účinné. Je pak na možnostech 
organizátora prezentace, jakou variantu řešení pro svou situaci (od dlouhodobé prezentace 
parament po krátkodobé akce typu Noc kostelů) zvolí a zda se rozhodne pro externí zadání 
výroby výstavních pomůcek, nebo pro DIY (Do It Yourself) přístup, vždy však zajišťující 
ochranu a péči o historické liturgické textilie. 
 
                                                 
3 Např. FAGOVÁ, Dana, Možnosti adjustace fragmentárně dochovaných textilií se zaměřením na liturgické 
textilie. In: Muzejní prezentace sbírek, Konference zaměřená na představení tradičních i nových způsobů 
prezentace sbírek muzejní povahy. Praha: 2016, s. 28–33. Dostupné na: 
http://emuzeum.cz/file/d9abe1fa7a611a87ac7efdb86ef0577c/60872/sbornik-Muzejni-prezentace-sbirek.pdf 
4V rámci projektu NAKI II se uskutečnila v roce 2020 výstava Ornamenta episcopi v kryptě katedrály sv. 
Václava v Olomouci a Arcidiecézním muzeu. Katalog k výstavě: MARTINEK, Radek – JONOVÁ, Jitka (eds.), 
Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020. 
Fotografická dokumentace výstavy je použita i v této metodice. 
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Text metodiky je rozdělen do dvou hlavních částí, které jsou dále děleny na jednotlivé 
tematické kapitoly. 
 
I. Úvodní část je teoretická a historická. 
1) Proč prezentovat liturgický textil: Tato kapitola představuje liturgický textil jako 
mnohavrstevný materiál, který nabízí bohatou škálu důvodů prezentace, vedle těch 
obvyklých (umělecká kvalita parament) i méně využívané alternativy (liturgický textil, 
jeho úpravy, opravy a restaurování). K rozmanitým záměrům prezentace navrhuje možné 
zdroje, které lze pro dosažení prezentačního záměru využít. 
2) Liturgický oděv a textil jako zdroj informací: Rozsahem nevelká kapitola přibližuje dvě 
zřídka využívané oblasti prezentace liturgického textilu a oděvu zmíněné v první kapitole 
(liturgický oděv jako šlechtické donace, bohoslužebný textil křesťanský a židovský). 
3) Vývoj prezentace liturgického textilu: Poslední kapitola první části je nejrozsáhlejší a 
nabízí pohled na vývoj důvodů prezentace liturgického textilu v českých zemích od 
poloviny 19. století a jejich postupnou proměnu v průběhu 20. století. Věnuje se roli 
diecézních muzeí při prezentaci parament a představuje významné zahraniční výstavy a 
expozice tohoto materiálu.  
 
II. část je zaměřena na výstavní praxi a podmínky prezentace historického 
liturgického textilu. 
4) Výstavní prostory: Kapitola se věnuje podmínkám bezpečné prezentace historického 
textilního materiálu a specifikům prezentace v rámci výstavního prostoru muzejního typu a 
prezentace v sakrálních a památkových objektech. 
5) Prezentace a aktuální stav exponátu: Kapitola je zaměřena na zhodnocení aktuálního 
fyzického stavu liturgického textilu před vystavením, představuje škálu poškození a jejich 
vliv na prezentaci.  
6) Restaurování a konzervace liturgického textilu: Kapitola navazuje na předchozí téma a 
stručně shrnuje zásady konzervačních a restaurátorských zásahů na historickém textilu. 
7) Adjustace liturgického textilu ve výstavě: Nejobsáhlejší kapitola se podrobně věnuje 
volbě vhodného adjustačního materiálu pro výstavní prezentaci historického liturgického 
textilu. Nabízí škálu řešení prezentace jednotlivých oděvních typů a textilií v závislosti na 
záměru prezentace, délce vystavení, a především finančních možnostech organizátora 
výstavy. Součástí kapitoly jsou názorné návody na úpravu ramínek a výrobu korpusů nebo 
použití figurín. 
8) Instalace liturgického textilu ve výstavě: Rozsahem nevelká kapitola shrnuje zásady 
instalace historického textilu ve výstavním prostoru a upozorňuje na zásady bezpečného 
transportu historického textilního materiálu pro výstavu. 
9) Prezentace historického liturgického textilu a využití kopií: Kapitola upozorňuje na 
možnosti prezentace historického liturgického oděvu a textilií s využitím jejich kopií. Na 
dvou konkrétních, ale zcela odlišných příkladech přibližuje náročný proces výroby kopií 
historických parament. 
10) Informační zdroje a edukace: Závěrečná kapitola se věnuje informačním zdrojům na 
výstavě, popiskům a doprovodným textům, podrobněji pak edukaci pro jednotlivé 
návštěvnické skupiny. 
 
Metodiku doplňuje samostatná příloha – přehled vybraných textilních materiálů, vazeb 
tkanin, textilních vláken a výzdobných technik, která může sloužit jako návod pro 
technologický popis historického textilního materiálu např. při přípravě popisků. 
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I. Teoretická a historická část 
 
 
1. Proč prezentovat liturgický textil 
Radek Martinek, Jitka Jonová, Markéta Grill Janatová 
 
Podobně jako textilie po dlouhou dobu stály ve stínu jiných oblastí užitého umění, začaly 
být i bohoslužebné oděvy se vší svou rozmanitostí postupně doceňovány až v průběhu 20. 
století. V posledních letech zájem o tento textilní materiál a jeho výzkum sílí a přibývá 
množství výstavních prezentací různých typů. Pokusme se v několika následujících bodech 
shrnout hlavní důvody, proč prezentovat historicky zajímavá a cenná paramenta – doposud 
ukrytá v sakristiích kostelů, depozitářích muzeí a památkových objektů – nejenom 
badatelské veřejnosti. 
 
1.1 Objevovat neznámé – oděv liturgie, jeho smysl a symbolika 
Na rozdíl od architektury chrámu či všudypřítomné obrazové nebo sochařské výzdoby bylo 
dříve možno obdivovat liturgické oděvy většinou jen při bohoslužbě. Zvláště při velkých 
slavnostech ve významných katedrálách či poutních chrámech dodávaly bohoslužbě 
skutečný lesk a pomáhaly tak dotvořit tu správnou atmosféru „posvátného divadla“ 
útočícího na všechny smysly účastníka, aby zakusil co nejhlubší náboženský zážitek. 
Protože se množství historicky cenných souprav postupně přestalo používat, můžeme si už 
jen obtížně představit, jak významnou vizuální složkou v bohatě komponovaném ději byly. 
Svou nezastupitelnou roli ve vnímání rouch tehdy samozřejmě hrálo emocionálně 
proměnlivé světlo, tlumené ve své intenzitě chrámovými okny a proměňované použitými 
svícemi. Liturgický oděv v sobě neměl statičnost muzejních expozic, ale skutečný pohyb, 
který s sebou nesl přirozenou a neustálou proměnlivost jeho celkového výrazu.  
Paramenta nabízí bohatou škálu možností prezentace a výkladu původního liturgického 
smyslu a symboliky parament:5  
- záměr prezentace: paramenta v pohybu (úkony spojené s užitím jednotlivých oděvních 
prvků); paramenta a období liturgického roku, charakter výzdoby oděvů a jejich barevná 
symbolika, význam ikonografických motivů ve smyslu liturgického svátku nebo 
příležitosti jejich užití (např. smuteční roucha) 
- prostředky k jeho dosažení: obrazová dokumentace s vyobrazením užití parament, 
fotografie z průběhu liturgických slavností; význam liturgického roku, christologický 
cyklus a konkrétní svátky (např. formou panelů s rozšiřující informací) 
 

 
                                                 
5 Odkazujeme na JONOVÁ, Jitka – MARTINEK, Radek a kol., Liturgické textilie a jejich památková ochrana. 
Olomouc: Univerzita Palackého, 2020. 
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Obr. 1  
Liturgický průvod pro bohoslužbu s velkou asistencí. Joachim Oortman 
podle předlohy Franse Pourbuse, počátek 19. století.  
 
 
Objevovat význam obrazů – liturgický textil a jeho ikonografie  
Výzdoba liturgického oděvu v sobě obvykle nesla hlubší poselství, které se vztahovalo ke 
konkrétní události, církevnímu svátku, k osobě objednavatele, dárce nebo k místu, pro něž 
byl oděv určen (např. zasvěcení kostela). Především figurální scény a vyobrazení světců na 
liturgických výšivkách mohou odhalit mnohé o záměru nebo okolnostech vzniku celého 
roucha. 
- záměr prezentace: úcta ke svatým a její projevy ve výtvarném umění a uměleckém 
řemesle  
- prostředky k jeho dosažení: představení osobnosti a života světce (monografické výstavy 
jako např. Svatováclavská, Mariánská), představení osobnosti nositele 

  
Obr. 2  
SZ Konopiště. Černá kasule zlatě zdobená s Pražským Jezulátkem (K-35386). Volba 
ikonografického motivu je současně i dokladem zbožnosti objednavatele Františka 
Ferdinanda dʼEste. Vídeň, přelom 19. a 20. století.  
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Objevovat krásu – liturgický oděv a jeho umělecká kvalita 
Přestože křesťanská liturgie oslavuje Boha, kterého sotva můžeme uchopit lidskými 
smysly, mělo mnoho umělců všech možných oborů snahu dát své nadání právě do služby 
chrámu a bohoslužby a pokusit se – alespoň zčásti – vyjádřit nevyjádřitelné. Většina 
bohoslužebných rouch oslavuje především lidskou zručnost, nemálo z nich však mělo 
ambice mnohem vyšší. Kompozice řady zdobných figurálních výšivek navrhovali už od 
středověku často sami malíři, od renesance dokonce i mistři zvučných jmen. Krása 
bohoslužebného roucha je tak dodnes patrná v souladu všech faktorů, které měly svou roli 
při jeho vzniku. Od ušlechtilého materiálu, jenž stál na počátku, přes kvalitní 
technologické a řemeslné zpracování a jeho rozmanitost až po způsob zdobení, o kterém 
umělec znalý účelu, k němuž má takové roucho sloužit, musel velmi dobře přemýšlet. 
Můžeme objevit propracovaný myšlenkový svět, jejž umělec vložil do návrhu, ale který 
vzhledem k prchavým okamžikům bohoslužby zůstal pro většinu pozorovatelů skryt.  
Obřadní roucha (vzorované tkaniny nebo výšivky) navrhovali např. Sandro Boticelli, Peter 
Paul Rubens či Gian Lorenzo Bernini, z moderních umělců třeba Henri Matisse. 
V domácím prostředí se na návrzích rouch v 19. a 20. století podíleli architekti Josef 
Mocker nebo Josef Fanta a další. Nemenší měrou však mohou okouzlit i jednoduše 
zdobená roucha z lidového prostředí.  
- záměr prezentace: prezentace osobnosti návrháře, výrobce nebo vyšívače; snaha 
představit konkrétní liturgické roucho a vlivy soudobého umění nebo uměleckých směrů 
na jeho podobu 
- prostředky k jeho dosažení: prezentace návrhu pro konkrétní oděv nebo analogických 
návrhů či vyšívacích vzorníků a předloh, prezentace uměleckých památek malířských, 
sochařských nebo uměleckořemeslných  

   
Obr. 3 
Kasule pro kostel Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, podle návrhu Josefa 
Fanty z roku 1912 provedl Paramentní ústav Křesťanské akademie v Praze.  
 
 
Objevovat řemeslnou zručnost a hodnotu materiálu – liturgický oděv jako historická 
textilní památka 
Většina historických parament v dochovaném fondu historických textilií je skutečným 
pokladem rozmanitých technologických postupů a originálních řemeslných technik, se 
kterými se dnešní moderní člověk jen málokde setká. Na hedvábných obřadních oděvech i 
na mnohem prostším lněném kostelním prádle můžeme obdivovat nejenom zručnost, ale i 
neuvěřitelnou trpělivost jejich tvůrců a tvůrkyň.  
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V naprosté většině vlastní technologické zpracování neobyčejně násobí cenu použitého 
materiálu (jde o hedvábí a zlaté dracouny, použita ale mohla být i sláma či jiné neobvyklé 
materiály). Na paramentech můžeme dokumentovat výzdobné techniky, dávno 
nepoužívané postupy nebo doklady ve své době převratných vynálezů a postupů textilní 
výroby. 
Protože svrchní obřadní roucha kněze měla při bohoslužbě napomoci alespoň z části 
vyjádřit nevyjádřitelné, měla se zhotovovat ze vzácnějších materiálů, které pro většinu lidí 
nebyly součástí všednodenní reality.  
- záměr prezentace: představit historické výrobní postupy, historické materiály a techniky; 
ukázat způsoby barvení a úprav textilních materiálů, představit specifické textilní techniky 
a jejich výrobní centra 
- prostředky k jeho dosažení: archivní obrazový materiál (vyobrazení činnosti tkalcovské 
nebo vyšívačské dílny), představení postupů výroby (např. vzorníky, historické vyšívací 
náčiní)  
 
 
Objevovat dárce a jeho motivaci – liturgický oděv jako donace6 
Již od raného středověku zvyšoval pomyslnou cenu bohoslužebného roucha i věhlas jeho 
dárce. Dary společenských autorit (např. králů, prelátů, aristokracie) se těšily v každém 
chrámu velké úctě, protože zvyšovaly jeho prestiž a věhlas, byť roucho samo nemuselo mít 
vždy patřičnou materiálovou nebo uměleckou hodnotu. Spojení s významným dárcem 
mohlo být i dlouhodobě tradováno, dnes je však spíše ukryto jen v náznacích, které 
musíme objevit např. identifikací znaků či správným čtením nápisů, ale nejčastěji 
důkladným archivním průzkumem, a to nejenom starých inventárních soupisů. Každý 
takový dárce měl svou motivaci, proč daroval roucho patřičnému kostelu. Nabízí se proto 
možnost odkrýt skutečné příběhy, často i dobrodružné či dramatické, které nebývale doplní 
obraz i jinak velmi známé osobnosti. 
Někteří dárci chtěli zůstat v anonymitě, identitu jiných zachytil třeba jen autor inventáře 
drobnou poznámkou při okraji, jiní označovali své dary erby či nápisy, obvykle v touze, 
aby na ně bylo pamatováno přímo při bohoslužbě patřičnou přímluvou, byť ne vždy slovně 
vyjádřenou. 
- záměr prezentace: dárce, příležitost donace (např. významné výročí) 
- prostředky k jeho dosažení: prezentace osobnosti dárce, intence donátora a případně účast 
dárce na výrobě parament 

    
 
Obr. 4–6 

                                                 
6 Šlechtické donace srov. kap. 2.1. 
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SH Karlštejn. Kasule darovaná císařovnou Marií Terezií Kolegiátní kapitule Nanebevzetí 
Panny Marie na hradě Karlštejně, opatřená iniciálami císařovny s císařskou korunou a 
letopočtem 1778 (KA04567). Podle ústní tradice se na výzdobě paramenta, jehož je kasule 
součástí, spolupodílela i sama donátorka, císařovna Marie Terezie.  
 
 
 
Objevovat konkrétní událost a její význam – liturgický textil jako informace o dobové 
módě a světském oděvu 
Konfrontací archivních materiálů, dobrých znalostí místa původu roucha, ale i řady jiných 
faktorů (třeba materiálového znalectví a komparačních materiálů z různých dalších sbírek) 
se můžeme dopátrat i zcela konkrétních událostí, které vedly ke vzniku roucha, nebo 
informace o tom, při jaké příležitosti bylo použito. Již od středověku bylo zvykem, že 
některá bohoslužebná roucha měla připomínat různé významné události. Z korunovačních 
plášťů českých králů se zhotovovaly ornáty.7 Jiné textilie zase měly po patřičném přešití 
připomínat různé osobní okamžiky (třeba svatby) či historické události (např. kořist z válek 
s Turky, ale i s protestanty, apod.).  
Některá roucha, u kterých je znám důvod zhotovení, mohou mít i silnou emocionální 
výpověď (ornáty z šatů tragicky zemřelých osob či jejich smrt připomínající nebo třeba 
ozdobené výložkami vojáků vracejících se z války apod.).  
- záměr prezentace: výroba historických parament z tkanin užívaných současně také pro 
světské účely, přešívání světských oděvů na paramenta – druhotné užití textilních 
materiálů, přešívání světských oděvů na paramenta ze vzpomínkových důvodů (např. 
svatební šaty, šaty zemřelého) 
- prostředky k jeho dosažení: současná prezentace parament a soudobé světské módy, 
příběh vzniku konkrétního liturgického oděvu 
 

        

 
                                                 
7 BAŽANTOVÁ, Nina – BRAVERMANOVÁ, Milena – SAMOHÝLOVÁ, Alena. Korunovační roucha českých 
panovníků. In: Umění XLII, 1994, s. 288–307. 
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Obr. 7–11 
SZ Konopiště. Kasule zhotovená z dvorské uniformy zemřelého Bohuslava Chotka (K-
35404). SZ Březnice. Dvorská uniforma byla zdobena výšivkou kovovými nitěmi a 
lamelami zlaté barvy (BN02515). Tyto výšivky mohly být po smrti vlastníka uniformy 
sňaty a užity jako ozdoba kasule, uchovávající tak památku zesnulého. 
 
 
Objevovat společné – obřadní textilie křesťanské a židovské8  
Od nejstarších dob byla liturgická roucha vyráběna z luxusních textilních materiálů, ať už 
šlo o tkaniny nebo o jejich výzdobné techniky. Jednalo se přitom o textilie, které byly 
používány pro nejmajetnější zákazníky z řad panovníků, šlechty či církve. Ze stejného 
textilního materiálu mohly vzniknout oděvy pro zcela odlišnou příležitost. Nepřekvapí tak, 
že na paramentech nacházíme zcela totožné nebo podobné textilní materiály jako na 
světských oděvech nebo na obřadních textiliích mimo křesťanství. Obřadní textil 
synagogální i oděv a textil křesťanské liturgie moly být ušity z nových tkanin, nebo pro 
jejich výrobu byly využity starší textilie. V některých případech tak nalézáme na obřadních 
textiliích obou náboženství stejné materiály a výjimečně také stejné originální výzdobné 
techniky a vzory. 
- záměr prezentace: univerzální využití luxusních textilních materiálů v minulosti, 
druhotné použití – přešití oděvů a textilií na bohoslužebný textil  
- prostředky k jeho dosažení: společná prezentace liturgického a synagogálního textilu 
 

  
Obr. 12–13 
Znak kardinála Wolfganga Hannibala hraběte von Schrattenbach na kasuli (Římskokatolická 

farnost sv. Václava, KP 4450) a na pláštíku na Tóru.  
 
 
Objevovat duchovní rozměr osob či událostí s rouchy spojených – liturgický textil 
jako relikvie 

                                                 
8 K užití stejných textilií pro křesťanský i židovský liturgický textil srov. kap. 2.2. 
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Některá bohoslužebná roucha mohou mít zvláštní spirituální (devoční) výpovědní hodnotu. 
Rozhoduje o ní rozměr fyzického dotyku jako zdroje duchovní síly – tzv. virtus. Mohou 
tak být za určitých okolností vnímána dokonce jako sekundární relikvie, pokud je alespoň 
jednou podle věrohodného svědectví užila osoba těšící se v církvi pověsti svatosti či jiné 
formě spontánní úcty. Nejenom ze středověku pochází řada parament, která používali či 
v nich byli pohřbeni světci z řad duchovních osob. Charakter terciární relikvie mohla 
dostat taková paramenta, která (např. v okamžiku translace ostatků) byla použita k jejich 
důstojné adjustaci (zabalení). V českých zemích byly např. kosterní pozůstatky svaté 
kněžny Ludmily zabaleny do jáhenské hedvábné dalmatiky, z níž byly od středověku 
oddělovány menší ústřižky uctívané jako relikvie.9 Duchovní význam proto mohou mít i 
zcela obyčejná roucha nízké materiálové či umělecké hodnoty, pokud je známo jejich 
spojení s významnou osobou.  
Podobnou spirituální hodnotu mohou mít roucha, která byla původně použita při nějaké 
výjimečné historické události s duchovním přesahem (např. byla zhotovena či užita při 
liturgii svatořečení, kněžské primici apod.).  
- záměr prezentace: paramenta reálně nebo podle tradice spojená se svatými nebo s 
významnou událostí 
- prostředky k jeho dosažení: představení osobnosti světce (osoby příkladného života, např. 
martyr jako svědek víry, i když nebyla kanonizována), významné události, legendy spojené 
s oděvem 

 
Obr. 14 
Pokladnice katedrály sv. Víta, pohled do vitríny s kasulemi, tradicí spojovanými s osobou 
sv. Václava a sv. Vojtěcha. Převzato z: A. Podlaha. Ilustrovaný katalog pokladu chrámu 
sv. Víta v Praze, Praha 1930, s. 92. 
 
 
Objevovat osobnost nositele liturgického oděvu 
Sama osobnost nositele, ať už jako konkrétní osoby, nebo jeho postavení, může 
představovat vhodný námět pro prezentaci nejen parament, ale i předmětů, jež jsou s ní 
spojené. 
 

                                                 
9 Viz BRAVERMANOVÁ, Milena. Relikviářové tkaniny z tumby sv. Ludmily. In: ŠPAČKOVÁ, Renata — 
MEDUNA, Petr (ed.). Sborník k poctě svaté Ludmily. Mělník, 2006, s. 34–41; z fondu Pražského hradu též: 
BRAVERMANOVÁ, Milena. Osudy ostatků sv. Prokopa. In: SOMMER, Petr (ed.). Svatý Prokop. Čechy a střední 
Evropa. Praha, 2006, s. 117–136; BRAVERMANOVÁ, Milena – BŘEZINOVÁ, Helena – BUREŠ VÍCHOVÁ, Jana. 
Textilie z tumby sv. Václava. In: Archaeologia historica 45/1, 2020, s. 293–327. 
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- záměr prezentace: prezentace osobnosti nositele 
- prostředky k jeho dosažení: využití archivního materiálu, fotografie, portrétu, osobních 
předmětů dané osobnosti 

 
Obr. 15 
Figurína v chórovém oděvu s almucí a fotografie. Propojení instalované figuríny 
s fotografií. Dochovaná almuce byla prezentována spolu s fotografií jejího pravděpodobně 
posledního nositele, dómského faráře J. Lantsche. Římskokatolická farnost sv. Václava. 
 
Objevovat proměnu liturgického oděvu v průběhu času – liturgický oděv jako 
informace o jeho opravách nebo restaurování  
Většina historických liturgických rouch a textilií byla během doby svého užívání změněna, 
přešita nebo jinak upravena. Úpravy souvisely s poškozením oděvu a ztrátou jeho 
funkčnosti (např. vývojem střihové podoby určitého oděvního prvku) nebo působením 
dobového estetického názoru. Středověké řasnaté kasule byly později přešívány, jejich 
vyšívané ozdoby byly v barokním období často adaptovány na nový redukovaný střih 
oděvu. V případě oprav docházelo ke spojování tkanin několika různých rouch, přenášení 
výšivky na novou tkaninu nebo doplňování historické výšivky novými zásahy současníků. 
V některých případech se jednalo o hrubé zásahy neškolených rukou, jindy je z druhotných 
zásahů zřejmá zručnost v textilních technikách. Mnohá roucha byla od poloviny 20. století 
ošetřena specializovanými textilními restaurátorkami, paramenta jsou tak často nositelem 
informace o proměně názoru na restaurování historického textilu vůbec.  
- záměr prezentace: proměna konkrétního liturgického oděvu, vrstvy různých zásahů na 
oděvu prováděné v minulosti 
- prostředky k jeho dosažení: představení střihové proměny oděvu v minulosti (např. 
kasule), představení úpravy výšivky (např. začlenění historické výšivky do moderní); u 
restaurování využití fotodokumentace původního stavu (např. z restaurátorské zprávy) 

 
Obr. 16 
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Mitra se sv. Václavem a Paladiem z kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi, restaurovaná 
a upravená před rokem 1938 za použití barokních výšivek. Restaurování podle návrhu 
Josefa Fanty provedl Paramentní ústav Křesťanské akademie v Praze. Foto převzato z: 
Pestrý týden, 1938, roč. 13, č. 36, s. 7. 
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2. Liturgický oděv a textil jako zdroj informací 
Alena Nachtmannová, Milan Jančo 
 
 
2.1. Liturgický textil jako šlechtická donace10 
Alena Nachtmannová 
 
Zbožné dary ve formě liturgických předmětů a oděvů byly v nejvyšších vrstvách 
společnosti běžné již od středověku. Šlechtičny (ale i bohaté měšťanky) často darovaly 
šperky na výrobu liturgických nádob, relikvářů či monstrancí, vzácné látky a krajky na 
výrobu kasulí, pluviálů a dalšího liturgického textilu. Takové dary směřovaly nejen do 
rodových farních kostelů a klášterů, ale i do kostelů na slavných poutních místech a 
samozřejmě do zámeckých kaplí. Mezi nejstarší doložené dary parament patří kasule ze 
svatovítského pokladu, které darovaly královny Blanka z Valois a Anna Svídnická, ale také 
král Václav II., Karel IV. a přední šlechtici panovníkova dvora. Jednalo se o vysoce 
luxusní kusy z hedvábných látek s figurálními výšivkami provedenými zlatými a 
stříbrnými nitěmi, drahými kameny a perlami.11  
V katolickém prostředí nevymizela zvyklost darovat drahé textilie na liturgické oděvy ani 
v období reformačním, ovšem pravý rozmach nastal až s příchodem baroka v souvislosti s 
tehdejší specifickou formou zbožnosti. Šlechtičny odkazovaly kostelům vzácné látky či 
nechávaly zhotovit soubory parament, velmi oblíbeným se stalo darování svatebních šatů. 
Asi nejstarším příkladem z prostředí Českého království jsou svatební šaty Alžběty 
z Pernštejna, dcery Marie Manrique de Lara a Vratislava z Pernštejna, která se v roce 1578 
provdala za Albrechta z Fürstenberka. Své svatební šaty ze stříbrem protkávaného brokátu 
s jemnou zlatou výšivkou darovala posléze na ušití pluviálu do italského Loreta. Pluviál by 
zde měl být uložen dodnes.12 Tato zvyklost přetrvala minimálně do konce 19. století,13 ale 
darovány bývaly i civilní součásti oděvu.14 V zámeckých sbírkách najdeme dokonce i 
paramenta zhotovená z luxusních důstojnických a dvorských uniforem.15 
Řada šlechtičen se zabývala nejrůznějšími ručními pracemi takřka na profesionální úrovni, 
o čemž svědčí jejich pozůstalostní inventáře čítající množství látek, textilních příprav, 
návrhů výšivek a nástrojů k jejich zhotovování, jako byly vyšívací rámy, nejrůznější 
kolovrátky apod. Z jejich rukou vycházely nejen součásti oděvu a interiérové dekorace, ale 
ve velké míře právě liturgický textil. Jejich díla často zdobily vyšívané erby rodu, z nějž 
šlechtična pocházela, či erby alianční, kdy byl rodový znak aristokratky doplněn o erb 
manžela. Vyšívání a výroba krajek se ostatně považovaly za nanejvýš vhodné zaměstnání 
pro urozenou dámu. Ručními pracemi se zabývala i císařovna Marie Terezie, která k nim 

                                                 
10 V době přípravy metodiky byla připravována výstava s kritickým katalogem zaměřená na opatřování a 
zhotovování parament šlechtou (plánovaná realizace výstavy podzim 2021). 
11 PODLAHA, Antonín – ŠITTLER, Eduard, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze, jeho dějiny a popis. Praha: 
1930, zejména s. V–VI. 
12 MAREK, Pavel, Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie. 
Praha: 2018, s. 143. 
13 Např. bílá kasule ze svatebních šatů Gabriely Windisch-Grätz, rozené princezny z Auersperga, z roku 1877 
v mobiliárních fondech státního zámku Žleby (ZL11755), kasule ze svatebních šatů Žofie Chotkové, státní 
zámek Konopiště (K35408), či paramentum ze svatebních šatů Edeltraud Pálffy, rozené Wurmbrand-
Stuppach, v mobiliárních fondech státního zámku Březnice (BN02491). 
14 Velum k požehnání zhotovené z vyšívaného šálu Marie Markéty z Lobkowitz (+1870), státní zámek 
Hrádek u Nechanic (může se jednat o HN04795 nebo HN04784), soubory dvou parament zhotovených 
z civilních dámských šatů z mobiliárních fondů zámku Kozel (KZ03034-39; KZ03044-47) a další. 
15 Kasule z roku 1852 zhotovená z uniformy kancléře Clemense Metternicha, státní zámek Kynžvart (KY 
16138a), a kasule zhotovená z uniformy zemřelého Bohuslava Chotka, státní zámek Konopiště (K35404). 
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velmi důrazně vedla i své dcery. Společně zhotovily několik sad parament pro kapli 
v innsbruckém Hofburgu.16 O významu, jaký byl u dvora přikládán ručním pracím, svědčí i 
portréty císařských princezen Marie Amalie, Marie Antoinetty a Marie Kristýny při 
vyšívání, zhotovování hedvábných šňůrek a předení jemné hedvábné příze.17 Podobně se 
pak po jejich vzoru nechávaly portrétovat i české aristokratky, jejichž portréty při 
nejrůznějších ručních pracích najdeme na řadě českých a moravských zámků.18 Dámy se 
při ruční práci nechávaly zobrazovat i v mnohem pozdějším období. Řadu dokladů o tom 
najdeme v rodinných fotografických albech.19 
O tom, že se šlechtičny zabývaly ve větší míře ručními pracemi, svědčí – jak už jsme 
uvedli – jejich pozůstalostní inventáře, řadu zmínek je možno najít také v jejich osobní 
korespondenci či denících. Vzhledem k množství materiálu se však jedná o hledání 
příslovečné jehly v kupce a výzkum zde velmi znesnadňuje i široká jazyková vybavenost 
řady šlechtičen, které často v korespondenci střídaly francouzštinu s němčinou, popř. i 
dalšími jazyky. Všechny zmíněné prameny jsou nejčastěji uloženy ve fondech rodových 
archivů v příslušných oblastních archivech. 
Rodové archivy, popř. archivy velkostatků (panství), obsahují velmi často také inventáře 
rodových kaplí a farních kostelů, kam šlechtičny (a samozřejmě i jejich mužští příbuzní) 
paramenta darovaly. Většinou se jedná o poměrně podrobné popisy, v některých případech 
dokonce doplněné poznámkou o dárci, či dokonce zhotoviteli daného kusu. Pro výzkum 
zámeckých kaplí je nedocenitelným pramenem fond fideikomisních spisů uložený 
v Národním archivu v Praze (samozřejmě pouze v případě, že dané panství bylo součástí 
rodového fideikomisu). Zde bývá velmi podrobně popsán veškerý inventář kaple 
s případnými poznámkami o dárcích a zhotovitelích. Při troše štěstí je pak možno ztotožnit 
zachované kusy se zapsanými.  
Zámecké kaple prošly, samozřejmě jako veškerá sídla šlechty, po druhé světové válce 
konfiskacemi, které mohly jejich sbírky zcela rozvrátit. Pro zjištění stavu inventáře 
v okamžiku konfiskace je nedocenitelným pramenem fond Státní památkové správy 
uložený v Národním archivu v Praze a zejména fond Státní památková správa – dodatky. 
Na něj pak navazuje moderní evidence Národního památkového ústavu. Zde jsou ovšem 
vedeny pouze liturgické předměty ve správě NPÚ. Ostatní liturgický textil, který byl v 
průběhu let převezen do okolních farností, nebyl před rokem 1989 téměř vůbec evidován 
ani chráněn a řada vzácných kusů tak podlehla zkáze. Teprve v posledních letech dochází k 
jeho podrobnější evidenci a snaze o ochranu.20  
 
 

                                                 
16 K tomu více HAHN, Kathrin, Maria Theresia „Wer stickt, sündigt nicht“. Imperiale Handarbeiten und 
Stiftungen. In: Paramente! Historische liturgische Textilie. St. Pölten: 2011, s. 53–63. 
17 Marie Amalie a Marie Antonie (Antoinetta) – kresby Jeana-Étienna Liotarda, 1762, Musée dʼArt et 
dʼHistoire, Ville de Genéve; portrét Marie Kristýny, provdané vévodkyně sasko-těšínské, olej na plátně, 
1765, zámek Schönbrunn.  
18 Např. portrét šlechtičny Marie Anny Kolovrat-Krakowské (1751–1779) ze zámku Březnice (BN 2626) 
nebo cyklus portrétů dětí z rodiny Černínů při jejich oblíbených činnostech z poloviny 18. století (JH00731) 
apod. 
19 Alba a sbírky fotografií jsou uloženy buď v depozitářích státních zámků, nebo v rodových archivech 
v příslušných státních oblastních archivech. Výběr z fotografických portrétů českých šlechticů viz 
http://gis.fsv.cvut.cz/zamky/genealogie.php. Četná fotografická alba jsou samozřejmě i v majetku potomků 
šlechtických rodů. 
20 Ve farnostech je liturgický textil stejně jako další vybavení kostelů a kaplí evidován v rámci inventarizace 
farního majetku (je kontrolována při farních vizitacích). JONOVÁ, Jitka – MARTINEK, Radek a kol., Liturgické 
textilie a jejich památková ochrana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020, kapitola 5. 
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Obr. 17–19 
SZ Konopiště, kasule zhotovená ze svatebních šatů hraběnky Sofie Chotkové (K-35408). 
Její svatbu s následníkem trůnu dne 1. července 1900 (na zámku Zákupy v severních 
Čechách) a původ použité hedvábné tkaniny dokládá text vyšitý na její podšívce. Svatební 
fotografie Františka Ferdinanda dʼEste a Sofie Chotkové na zámku Zákupy, dochovaná 
jako součást sbírky fotografií rodiny Chotků z Velkého Března.  
 
 
 
2.2. Liturgický textil křesťanský a židovský: stejný textil – různá 
náboženství 
Milan Jančo 
 
Tkané evropské vzorované látky zhotovované až do 30. let 19. století byly ve svém užití 
univerzální.21 Pro zhotovování liturgických textilií a oděvů mohly být použity jak nově 
nakoupené tkaniny, tak i tkaniny získané přešitím nepoužívaných a z módy vyšlých oděvů 
či interiérových látek. Stejný typ tkaniny se tak mohl uplatnit jak pro zhotovení světských 
oděvů, tak liturgických oděvů a textilií, křesťanských i židovských. Nemůže překvapit, že 
stejný typ tkaniny, např. sametové látky s granátovými jablky a bodláky z florentských a 
benátských dílen 15. století, byl použit pro zhotovení synagogální pokrývky22 ze svozové 
lokality23 Praha, Pinkasova synagoga24 a současně i křesťanských parament, jak dokládají 
dalmatiky a jejich fragmenty ze sbírek Muzea užitého umění ve Vídni25 a fragmenty kasule 
ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Dobová vyobrazení současně dokládají 
užití tohoto typu tkanin pro zhotovování interiérových textilií a civilních oděvů.26  

                                                 
21 MARTINEK, Radek, Liturgické textilie. Historie, pořádání a uchování. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2014, s. 33–39.; VÁCHA, Jiří, Vzorované tkaniny 16.–18. století z chrámových sbírek 
Českobudějovické diecéze. České Budějovice: 2016, s. 5. 
22 Všechny zde uváděné synagogální – židovské – textilie jsou součástí sbírek Židovského muzea v Praze. 
23 Pojem „svozová lokalita“ označuje místo, ve kterém byly od května 1942 soustřeďovány historické a 
historicky cenné předměty z majetku bývalých samostatných židovských náboženských obcí před jejich 
přesunem do Židovského ústředního muzea v Praze. Viz VESELSKÁ, Magda, Archa paměti. Cesta pražského 
židovského muzea pohnutým 20. stoletím. Praha: Academia / Židovské muzeum v Praze, 2012, s. 75–80. 
24 KYBALOVÁ, Ludmila – KOSÁKOVÁ, Eva – PUTÍK, Alexandr, Textiles from Bohemian and Moravian 
Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2003, 
s. 203, 274. 
25 Vídeň, Museum für Angewandte Kunst, on-line Sammlung, Dalmatika [online]. [cit. 29.3.2020]. Dostupné 
na: https://sammlung.mak.at/sammlung_online?id=collect-99276. 
26 NACHTMANNOVÁ, Alena, Móda v časech kříže a kalicha. Oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století. 
Praha: Národní památkový ústav, 2019. 
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Analogie k textilnímu materiálu použitému na židovských synagogálních textiliích 
nalézáme na křesťanských bohoslužebných oděvech různých epoch, hojně z barokního 
období. Synagogální textilie ze sbírek Židovského muzea v Praze dokládají opakované 
užití vysoce luxusních látek plošně vyšívaných kovovými nitěmi zlaté a stříbrné barvy. 
Porážky osmanských vojsk 1. srpna 1664 u Morgersdorfu (Szentgotthárdu) a 12. září 1683 
u Vídně znamenaly další z přílivů osmanské kořisti do sídel vítězných křesťanských 
panovníků, čímž doplnily starší soubory osmanik, které se sem dostaly dříve, jako součást 
diplomatických darů. Součástí kořisti byly i luxusní pokrývky zdobené reliéfní výšivkou 
kovovými nitěmi, jež byly následně upravovány nejenom na antependia a paramenta,27 ale 
i čabraky koňských postrojů, jak dokládá dvojice čabrak ze sbírek drážďanských kurfiřtů a 
králů v Drážďanech.28 Osmanské reliéfní pokrývky našly své uplatnění i jako zrcadla 
synagogálních opon. Užity přitom bývaly jak originální turecké pokrývky,29 tak i pokrývky 
druhotně upravené na čabraky.30  
Synagogální textilie českého a moravského venkova vznikaly jak v místních krejčovských 
dílnách, tak v židovských domácnostech, v rukách neškolených, přesto nesmírně zručných 
krejčí a švadlen, vyšívačů a vyšívaček. Na jejich vyhotovení se používaly tkaniny, které 
byly dostupné a používaly se také pro zhotovování oděvů a dalších textilií pro domácnost. 
Velice často byly využívány látky získané druhotným přešitím interiérového textilu a 
oděvů, odprodávaných původními majiteli tradičně židovským obchodníkům.31 Zájem o 
tkaniny odprodané z důvodu „nemodernosti“, přesto stále ceněné, byl nejen ze stran 
židovských obcí,32 ale i klášterů a kostelů, kde bývaly dále používány pro zhotovování 
parament.33  
Je tedy přirozené, že původně interiérový hedvábný damašek s motivem s řadami velkých 
palmet lemovaných čtveřicemi akantových listů, s drobnými palmetami v místech spojů, 
tkaný od třetí třetiny 18. století a po celé 19. století, byl užit jak k vyhotovení paramenta 
z Dominikánského kostela ve Frankfurtu nad Mohanem,34 tak k vyhotovení celé řady 
synagogálních textilií pro bývalé židovské náboženské obce v rámci celé České republiky, 

                                                 
27 MARTINEK, Radek – JONOVÁ, Jitka (eds.), Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály. 
ZEMINOVÁ, Milena, Význam umění v pražských památkách. In: PETRÁŇ, Rudolf (ed.), Staletá Praha. 
Památková péče a umělecká řemesla. Roč. 12. Praha: Panoráma, 1982, s. 103–114. 
28 SCHUCKELT, Holger, Türckische Cammer: Orientalische Pracht in der Rüstkammer Dresden. Dresden: 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2010, s. 123. 
29 Židovské muzeum v Praze, synagogální opona inv. č. 104.805 (opona byla vyhotovena v roce 1711 pro 
bratislavské Pohřební bratrstvo); synagogální opona, inv. č. 061.777 (svozová lokalita Březnice), viz YANIV, 
Bracha, Ceremonial Sanygogue Textiles from Ashkenazi, Sephardi, and Italian Communities. London: The 
Littman Library of Jewish Civilisation in association with Liwerpool University Press, 2019, s. 80–81, obr. 
48. 
30 Židovské muzeum v Praze, synagogální opona inv. č. 027.356 a inv. č. 051.777, KYBALOVÁ – KOSÁKOVÁ 
– PUTÍK 2003, s. 146, č. 36. 
31 VESELSKÁ, Dana, Soubor moravských synagogálních textilií ve sbírkách Židovského muzea v Praze. In: 
Bulletin Moravské galerie v Brně. Historie sbírkových předmětů. Brno: Moravská galerie, 2014, s. 126–141. 
32 Potřeba financovat nákladný život kardinála a olomouckého biskupa Wolfganga Hannibala hraběte von 
Schrattenbach vedla jeho bratra k odprodání části kardinálova majetku, včetně jeho šatníku, vídeňským a 
mikulovským Židům. Nepřímým svědectvím těchto prodejů je pláštík na Tóru z Boskovic opatřený dvojicí 
znaků kardinála von Schrattenbach, Židovské muzeum v Praze, inv. č. 002.793; KYBALOVÁ – KOSÁKOVÁ – 
PUTÍK 2003, s. 352, č. 982; MARTINEK, Radek, Divini cultus gratia paratum. Liturgický textil a bohoslužba v 
barokní Olomouci. In: JAKUBEC, Ondřej – ELBEl, Martin (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 
1620–1780, sv. 2, Olomouc 2010, s. 484–488. Zajímavostí je, že v té době sídlili ve Vídni sefardští Židé a 
pláštík s erby kardinála von Schrattenbach je sefardský. 
33 ZEMINOVÁ, Milena, Barokní textilie ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Praha: 1974, s. 4–5. 
(Katalog výstavy); LEHMANOVÁ, Martina, Umění restaurovat: Tapiserie a liturgické textilie ze sbírky 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2017, s. 78–81.  
34 Viz STOLLEIS, Karen, Der Kirchenschatz von St. Leonhard in Frankfurt. Goldschmiede- und Textilkunst 
16. bis 20. Jahrhundert. Regensburg: Schnell & Steiner, 2013, s. 130–131. 
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ať už jsou to pláštíky, např. pláštík ze svozové lokality Boskovice,35 nebo hned několika 
drapérií a opon.36  
 
Ve sbírce synagogálního textilu Židovského muzea v Praze jsou zastoupeny jak textilie, 
které byly kompletně zhotoveny z druhotně užitých tkanin, tak i textilie, na kterých se 
druhotně užité textilie uplatňují pouze částečně, např. jako tzv. zrcadlo opon a pláštíků na 
Tóru. Z honosných šatů krémové barvy vyšívaných květinovým dekorem, výšivkou 
pletenými šňůrami, byl zhotoven pláštík na Tóru ze svozové lokality Třebíč.37 Nelze 
vyloučit, že oděv, ze kterého byl pláštík vyhotoven, pochází ze šatníku rodiny Valdštejnů 
sídlících na zdejším zámku. V některých případech lze rozeznat i původní díly oděvu, ze 
kterých byla synagogální textilie vyhotovena, jako je tomu v případě pláštíku na Tóru ze 
svozové lokality Mladá Boleslav ze žluté hedvábné tkaniny zdobené malbou jehlou 
s motivem stromů života.38 Pravděpodobně přední díl polotovaru pánské vyšívané vesty 
z první čtvrtiny 19. století byl použit jako tzv. zrcadlo (Spiegel) synagogální opony ze 
svozové lokality Boskovice.  
Tzv. obřízkové povijany na Tóru byly zhotovovány tradičně ze zvláštní pleny, do které byl 
židovský chlapec zavinut během obřízky. Povijany nesouvisející s narozením dítěte či 
obřadem obřízky byly zhotovovány také z druhotně užitých látek. Jsou to povijany 
pocházející ze střední a jižní Moravy zdobené motivy z lidových výšivek, jaké se objevují 
na obřadních textiliích, úvodních a koutních plachtách, ale i na textiliích sloužících při 
křesťanské bohoslužbě. Právě u starších kusů z Brněnska a okolí Holešova lze 
předpokládat, že byly vyhotoveny z výšivek zdobících koutní plachty,39 a pravděpodobné 
je to i u dvojice povijanů na Tóru zdobených charakteristickou slovenskou výšivkou.40  
Již předběžné a letmé nahlédnutí do sbírek synagogálních textilií Židovského muzea 
v Praze naznačuje, že nákladnější textilie 16. až první poloviny 19. století, zhotovené 
v dílnách severní Itálie, Španělska a Francie a cenné způsobem tkaní i výzdobou, byly 
použity pro zhotovení synagogálních textilií těch židovských obcí, které existovaly 
v blízkosti významného šlechtického sídla, případně ve městech, kde ve svých palácích 
sídlily významné aristokratické rodiny a existovala v nich bohatá vrstva měšťanů. Jen 
namátkou lze zmínit Březnici,41 Jindřichův Hradec,42 Budyni nad Ohří,43 Horažďovice,44 
Boskovice45 a další. Nelze vyloučit, že právě synagogální textilie zachovávají části 
původních šlechtických šatníků a poslední zbytky textilií zdobících dříve interiéry 

                                                 
35 Židovské muzeum v Praze, pláštík na Tóru inv. č. 002.792. 
36 Soubor drapérií Židovského muzea v Praze teprve čeká na svoji důkladnou katalogizaci a zdokumentování. 
37 Židovské muzeum v Praze, pláštík na Tóru inv. č. 052.101. 
38 Židovské muzeum v Praze, pláštík na Tóru inv. č. 000.971, KYBALOVÁ – KOSÁKOVÁ – PUTÍK 2003, s. 172, 
č. 179. Další příklady: synagogální opona inv. č. 017.676 (svozová lokalita Plzeň), KYBALOVÁ – KOSÁKOVÁ 
– PUTÍK 2003, s. 238, č. 397. 
39 VESELSKÁ 2009, s. 229–231. 
40 Židovské muzeum v Praze, povijan na Tóru inv. č. 178.783 a 005.955. Viz VESELSKÁ 2009, s. 230–232, č. 
1098. 
41 Židovské muzeum v Praze, synagogální opona inv. č. 059.905, KYBALOVÁ – KOSÁKOVÁ – PUTÍK 2003, s. 
207, č. 284; pláštík na Tóru inv. č. 065.595, KYBALOVÁ – KOSÁKOVÁ – PUTÍK 2003, s. 216, č. 311. 
42 Židovské muzeum v Praze, synagogální opona inv. č. 040.479, KYBALOVÁ – KOSÁKOVÁ – PUTÍK 2003, s. 
207, č. 283. K interiérovým textiliím pánů z Hradce na zámku Jindřichův Hradec viz LUKÁŠOVÁ, Eva – 
SMOLOVÁ, Věra, Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku. 
České Budějovice: Národní památkový ústav, 2018.  
43 Židovské muzeum v Praze, pláštík na Tóru, inv. č. 040.610, KYBALOVÁ – KOSÁKOVÁ – PUTÍK 2003, s. 
219, č. 313. 
44 Židovské muzeum v Praze, synagogální opona inv. č. 016.857, KYBALOVÁ – KOSÁKOVÁ – PUTÍK 2003, 
237, č. 393. 
45 Židovské muzeum v Praze, pláštík na Tóru, inv. č. 002.786, KYBALOVÁ – KOSÁKOVÁ – PUTÍK 2003, s. 
226, č. 340, synagogální opony inv. č. 002.881, inv. č. 002.884 a inv. č. 000.890. 
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šlechtických sídel. Zda tomu tak skutečně je, bude zapotřebí ověřit dalším cíleným 
systematickým studiem jak v archivech, především pomocí soupisů majetku, tak 
v konkrétních šlechtických sídlech a v jejich dochovaném mobiliárním vybavení. 
 

  
Obr. 20–21 
Synagogální pokrývka z válečného svozu z pražské Pinkasovy synagogy s vloženým 
hedvábným sametem s motivem granátových jablek, vyhotoveným v severoitalských 
(florentských?) tkalcovských dílnách v 80. letech 16. století (Židovské muzeum v Praze, 
inv. č. ŽMP 40.974). 
Schlosserův ornát – dvojice dalmatik a kasule darované v roce 1842 frankfurtským 
obchodníkem Fritzem Schlosserem. Paramenta byla zhotovena z florentského brokátového 
sametu, doplněného výšivkami zhotovenými v dílnách v Kolíně nad Rýnem a Holandsku. 
Kolín nad Rýnem, kolem roku 1475. Dóm sv. Bartoloměje, Frankfurt nad Mohanem. 
Vystaveno v Dómském muzeu ve Frankfurtu nad Mohanem.  
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3. Vývoj prezentace liturgického textilu  
Markéta Grill Janatová, Radek Martinek, Radek Polách, Jitka Jonová 
 
 
3.1. Vystavování liturgického textilu v Čechách a na Moravě v 19. století  
„Rozvoj výstavnictví jest dílem a chloubou naší doby.“46 
Markéta Grill Janatová 
 
Důvody prezentace parament vycházely v druhé polovině 19. století především ze vztahu 
mezi historickým materiálem a výrobou. Historický liturgický textil (mnohdy pouze jeho 
fragmenty) byl tehdy vnímán jako vzor a inspirace pro soudobé výrobce a s tímto záměrem 
byla řada výstav organizována, někdy v přímé konfrontaci starého historického a nového 
historizujícího textilu.47 Nejdříve byly pro výstavní prezentace objeveny nejstarší textilní 
památky, tedy gotická a případně renesanční paramenta. Středověká roucha byla v době 
mechanizované textilní výroby vysoce ceněna pro svou uměleckou a řemeslnou kvalitu, 
stejně jako pro duchovní rozměr jejich výzdoby. Samostatné prezentace historického 
textilního materiálu představovaly tento materiál jako textilní památky (starožitnosti), 
dokládající úroveň řemeslné zručnosti v minulosti.48 Pokud byly vystavovány pouze nové 
realizace textilu pro církevní účely, záměrem bylo představit kvalitu jejich provedení 
veřejnosti (prezentace významných darů), nebo na ně upozornit potenciální kupce 
(průmyslové výstavy).  
 
V roce 1861 byla prezentována paramenta na výstavě jednoty Arkadie v Praze. Jeden 
z prvních pokusů uspořádat přehlídku památek domácího uměleckého řemesla neopomněl 
ani středověké církevní výšivky. Ve výběru figurovala tři roucha (kasule z majetku 
benediktinského kláštera v Broumově, kasule z kaple Vlašského dvora v Kutné Hoře 
darovaná mincmistrem Janem Horstofarem a kasulový kříž zapůjčený z pokladnice 
katedrály sv. Víta), mezi nimiž sklidila největší pozornost recenzentů výšivka dorzálního 
kříže kasule později označované jako tzv. Broumovská.49 V domácích prezentacích druhé 
poloviny 19. století dostávala přednost roucha zdobená výšivkou. 
Publikum si v druhé polovině 19. století oblíbilo výstavy nových realizací parament, 
přičemž často se jednalo o prezentaci textilní výbavy pro kostelní novostavbu. V roce 1863 
byl na Staroměstské radnici v Praze představen veřejnosti konvolut parament shromážděný 

                                                 
46 LIER, Jan, Úvod. In: Sto let práce, zpráva o Všeobecné Zemské výstavě v Praze roku 1981, díl I. a II. 1893, 
s. 3. 
47 Výstavy spojující historická paramenta a soudobou produkci organizoval Franz Bock; tehdejší krefeldský 
kaplan a pozdější cášský kanovník byl současně znalcem a sběratelem historického textilu. Bock v roce 1852 
uspořádal výstavu v Krefeldu, na které představil dochované liturgické textilie a náčiní z období 10. až 16. 
století, pocházející z oblasti Porýní. Součástí prezentace historických památek byla také propagace 
soudobých výrobců, kteří podle autora výstavy splňovali liturgické i umělecké nároky kladené na produkci 
nových parament. Předvedena byla roucha tamního Mariánského spolku „vyrobená ve středověkém střihu a 
stylu“ stejně jako kostelní tkaniny firmy Casaretto a Kleinenbroich z Krefeldu. BOCK, Franz, Commentar zu 
der mittelalterlichen Kunst-Ausstellung zu Crefeld… Krefeld: 1852. V roce 1862 připravil Bock v Cáchách 
výstavu „Nových mistrovských děl středověkého umění“, na které představil historizující výšivky místní 
klášterní dílny.  
48 Patrně první výstava historických parament proběhla v roce 1836 v sakristii kostela sv. Martina v 
německém Braunschweigu. Tehdy byla veřejnosti představena starožitná roucha, která byla náhodou 
objevena v opomíjené skříni kostela. OTAVSKÝ, Karel, Alte Gewebe und Ihre Geschichte. Riggisberg: 
Abegg–Stiftung,1987, s. 94. 
49 Seznam českých starožitností ve výstavě uspořádané od jednoty Arkadie v Praze, Pod ochranou J. Ex. pána 
pana Antonína hraběte Forgache, kancléře království Uherského a místodržitele království Českého, Praha 
1861, kat. č. 97–99. Obě kasule byly představeny na světové výstavě ve Vídni v roce 1873. 
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pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Z důvodu nedostatku finančních prostředků 
byla na vybavení chrámu bohoslužebnými rouchy vypsána sbírka, jejíž výsledky předčily 
očekávání pořadatelů. Na výzvu zareagovalo množství paní a dívek, které darovaly 
vlastnoručně vyrobené liturgické oděvy, stejně jako řada donátorů různých společenských 
vrstev poskytla finanční obnos pro pořízení slavnostní soupravy zhotovené podle 
uměleckého návrhu Bedřicha Wachsmanna.50 Úspěch sbírky a vřelý zájem veřejnosti o 
celý projekt dokazuje vysoká návštěvnost výstavy, kterou během deseti dnů jejího trvání 
shlédly více než tři tisíce návštěvníků. V roce 1883 proběhla výstava textilních darů 
shromážděných pro kostel na pražském Žižkově, v roce 1893 výstava parament 
darovaných kostelu sv. Ludmily na Vinohradech.  
Donace liturgických rouch pro nejvyšší představitele církve vyžadovaly kvalitní umělecké 
návrhy a solidní řemeslné provedení. Spojení těchto dvou požadavků skýtalo možnost tyto 
reprezentativní výrobky náležitě představit veřejnosti. V roce 1887 se uskutečnila 
v Klementinu výstava darů Pražské arcidiecéze určených pro papeže Lva XIII. k oslavě 
jeho padesátého jubilea kněžského svěcení. Mezi rouchy vynikaly realizace 
provedené podle návrhu architekta A. V. Barvitia v Paramentním ústavu Křesťanské 
akademie.51 Později byly představeny donace z různých míst rakousko-uherské monarchie 
na výstavě ve Vídni. Velká Vatikánská výstava uskutečněná na přelomu let 1887 a 1888 
pak představila dary oslavenému papeži Lvu XIII. z celého světa. Textil byl představen ve 
vitrínách a skříních různých typů. V části Braccio Nuovo Muzea Chiaramonti byl 
instalován speciální výstavní mobiliář, a to ploché prosklené rámy na dřevěném podnoží, 
do kterých byly zavěšeny kasule na ramínku. Velikost této vitríny odpovídala umístění 
právě jedné kasule s příslušenstvím a vytvářela na dobové poměry dojem neobvykle 
lehkého mobilního výstavního nábytku.52  

 
Obr. 22 
Vatikánská výstava, prezentace jubilejních darů papeži Lvu XIII. v Braccio Nuovo Muzea 
Chiaramonti. Kasule s příslušenstvím byly prezentovány v oboustranně prosklených 
vitrínách usazených v dřevěných rámech. Převzato z: Die Vaticanische Ausstellung in Wort 
und Bild, Wien: St. Norbertus Buch- u. Kunstdr., 1888, s. 188. 

                                                 
50 GRILL JANATOVÁ, Markéta, Liturgická výšivka období historismu, aneb „návrat ku staré technice je 
nutností, mají-li ceny míti ruční práce zbožných paní a panen“. In: Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum 
v Brně 2019, s. 39–49. 
51 LEHNER, Ferdinand J., Výstava darů Jubilejních Pražské diecéze věnovaných Jeho svatosti papeži Lvu 
XIII. In: Method XIII, 9, 1887, s. 97–99; Method XIII, 10, 1887, s. 109–110.  
52 Die Vaticanische Ausstellung in Wort und Bild. Wien: St. Norbertus Buch- u. Kunstdr., 1888, s. 188, 257. 
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Obr. 23 
Vatikánská výstava darů papeži Lvu XIII. v Muzeu Chiaramonti, adjustace zlaté soupravy 
(kasule, dalmatika a tunicella na stojanech) darované knížecími rodinami Borghese, 
Aldobrandini a Salviati. Převzato z: Die Vaticanische Ausstellung in Wort und Bild, Wien: 
St. Norbertus Buch-u. Kunstdr., 1888, s. 259. 
 
V druhé polovině 19. století byly pravidelně organizovány průmyslové výstavy, které 
prezentovaly výrobky a výtvory mnoha rozmanitých oborů nebo se specializovaly na 
určitý výrobní segment. Prezentace probíhala v rámci lokální oblasti (kraje), státu nebo na 
mezinárodní úrovni (první světová výstava se konala v Londýně roku 1851). Smyslem 
průmyslových výstav bylo porovnat výsledky práce konkurenčních firem, v mezinárodním 
měřítku průmyslovou vyspělost jednotlivých států. V 19. století měla průmyslová výroba 
blízko k umění, ze kterého čerpala inspiraci a které mělo průmyslové výrobky kultivovat. 
Z tohoto důvodu bylo umění na velkých výstavních akcích také představováno.  
Jako specializovaná průmyslová výstava probíhala od roku 1878 každoroční květnová 
výstava parament a liturgického náčiní na Hradčanech. Od roku 1875 organizovala vlastní 
výstavu Křesťanská akademie v Praze.  
Na přelomu let 1884 a 1885 proběhla v Moravském průmyslovém muzeu v Brně výstava 
církevních uměleckořemeslných prací. V duchu tehdejší výstavní praxe byly společně s 
historickým liturgickým textilem a zlatnictvím, pocházejícími z moravských kostelů, 
představeny aktuální výrobky soudobých producentů církevních předmětů.  
V českém prostředí byla první monumentální výstavní akcí Všeobecná zemská (Jubilejní) 
výstava v Praze pořádaná roku 1891. Výstava odkazovala na stoleté výročí pražské 
průmyslové výstavy konané v Klementinu roku 1791, která proběhla v mnohem 
komornější podobě u příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem. Svého 
předchůdce z konce 18. století označili organizátoři za vůbec první průmyslovou výstavu 
v Čechách.53 Jubilejní výstava se konala v pražských Holešovicích, kde byl zřízen speciální 
pavilon (Průmyslový palác) a řada dočasných výstavních staveb. Na této velkolepé 
přehlídce českého průmyslu a umění byly prezentovány soudobé výrobky, stejně jako 
historický materiál, dokládající úroveň domácí produkce nejen v době konání výstavy, ale i 
v minulosti. V obou oddílech našly své místo také liturgické textilie.54 Součástí prezentace 
uměleckého průmyslu, již uspořádal architekt Jan Koula, byla expozice věnovaná 
liturgickému zlatnictví a paramentům. Tuto část zaštítil Msgr. Ferdinand J. Lehner, 
tehdejší kaplan při kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně a aktivní člen uměleckého 
odboru Křesťanské akademie v Praze. Výběr liturgického textilu koncipoval jako 
historický přehled paramentiky založený na vývoji výzdobných technik uplatněných na 

                                                 
53 Výstava měla osvětové poslání „s výrobky lidské píle a výtvory seznamovat, v přehledné srovnání ku 
porozumění je přivádět a ukázati, které druhy tovarů a výrobků vynikají a zároveň které nedostatečny.“ LIER, 
Jan, Úvod. In: Sto let práce, zpráva o Všeobecné Zemské výstavě v Praze roku 1981, díl I. a II. 1893, s. 7. 
54 Moderní výrobky zastupovaly např. práce Křesťanské akademie v Praze nebo dívčích školských institucí. 
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liturgickém textilu. Na počátku představil nejstarší domácí památky, reprezentované 
mitrou a rukavicí tradičně spojovanou s osobou sv. Vojtěcha, pokračoval výběrem 
gotických a renesančních kasulí s rozmanitými typy výzdoby a vývoj zakončil barokními 
památkami. Historická paramenta ve výstavě byla vybrána na základě předpokládaného 
domácího původu a prezentována jako práce „pilných rukou zbožného pohlaví ženského“, 
neboť „ideální rovnoprávnost obou pohlaví toho vyžadovala, aby na oslavu posvátné 
bohoslužby i tvrdá ruka zlatníkova i jemné prsty vyšívačky spolu čestně závodily“.55  

 
Obr. 24 
Pohled do Průmyslového paláce Všeobecné zemské (Jubilejní) výstavy v Praze roku 1891. 
Foto: Sto let práce, Zpráva o Všeobecné zemské výstavě v Praze 1891, díl I. a II., Praha 
1893, s. 213. 
 
Zastoupení národopisného proudu na Jubilejní výstavě v roce 1891 reprezentované 
expozicí „České chalupy“ inspirovalo přípravu další velké akce, a to Českoslovanské 
výstavy národopisné, která se konala v Praze roku 1895. Také na tomto výstavním 
projektu, jemuž předcházel rozsáhlý terénní výzkum a organizace lokálních výstav, 
nechybělo bohaté zastoupení textilního materiálu. Vedle převládajících lidových výšivek 
s krajovými specifiky byl ve značné šíři představen také liturgický textil. Společně 
s lidovou výšivkou na historickém liturgickém textilu nabídla výstava národopisnou 
alternativu k soudobé historizující produkci parament. Nejvýrazněji se použití motivů 
lidových (národních) výšivek uplatnilo v soupravě provedené Městskou pokračovací 
školou v Praze podle návrhu Josefa Šímy staršího, který patřil k obdivovatelům a znalcům 
lidové výšivky. Kasule byla vystavena v průmyslovém oddíle výstavy. Naopak v sekci 
výtvarného a církevního odboru byla společně s dalšími uměleckými materiály 
prezentována přehlídka historických liturgických textilií z domácích sbírek, jež po vzoru 
Jubilejní výstavy představovala liturgický oděv od středověku po baroko. V 
reprezentativním výběru byl tentokrát zastoupen větší počet liturgických textilních 
památek.56 Historický církevní materiál byl prezentován společně s aktuálními výrobky 
Křesťanské akademie, textil pak společně s dalšími materiály, především zlatnictvím. Část 
věnovanou církevním památkám připravili Antonín Podlaha a Eduard Šittler, kteří 
zpracovali příslušná hesla pro výstavní katalog a liturgický textil prezentovali také v sérii 

                                                 
55 LEHNER, Ferdinand J., Umělecký průmysl, Zlatnictví a paramentika. In: Sto let práce, Zpráva o všeobecné 
Zemské výstavě v Praze 1891, díl I. a II. Praha: 1983, s. 623–628. 
56 Díky časté organizaci výstav se zastoupením historických parament byl zmapován dostupný materiál 
v českém prostředí a utvářel se okruh pravidelně prezentovaných domácích památek. Například kasule 
s výšivkou z konce 15. století darovaná mincmistrem Horstofarem kapli Vlašského dvora v Kutné Hoře se 
během tří dekád od svého prvního uvedení veřejnosti na výstavě spolku Arkadie (1861) pevně usídlila ve 
výběru vystavovaných historických textilií. Byla také vystavena na Národopisné výstavě a krátce před tím na 
výstavě Jubilejní (1891). 
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příspěvků uveřejněných na stránkách časopisu Method.57 Fotografie interiéru výstavního 
paláce nám dávají představu o tom, jakým způsobem byla liturgická roucha prezentována 
v Národopisném (Průmyslovém) paláci. V druhé polovině 19. století byl výstavní mobiliář 
založen na masivní dřevěné skříni s prosklenou částí, která byla variována (nástavce, 
pultové skříně, stoly) podle typu vystavovaného materiálu. V domácích muzeích je 
zachován původní výstavní nábytek podle návrhu architekta Josefa Schulze (Národní 
muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze). Podobné vitríny byly použity také na 
Národopisné výstavě. Pro prezentaci liturgického textilu byly zvoleny skříňové vitríny, ve 
kterých byla roucha zavěšena na ramínkách v horní prosklené části tak, že se navzájem 
dotýkala nebo částečně překrývala. Pro diváka byla viditelná pouze jejich zadní strana, 
spodní část skříně byla využita pro vystavení liturgického zlatnictví. Paramenta byla, podle 
údajů v katalogu výstavy, umístěna také v pultových vitrínách. Dobové snímky dokládají 
umístění vyšívaného antependia ze 17. století zcela mimo vitrínu – připevněné na 
podstavec sochy Ukřižovaného od Václava Levého (1857) dotvářelo dominantu expozice 
navozující dojem oltáře. V těsné blízkosti historické textilie byly umístěny živé rostliny v 
květináčích. Rostliny jako prvek zútulňující výstavní sál nacházely uplatnění při 
instalacích výstav ještě v průběhu první poloviny 20. století.  

 
Obr. 25 
Národopisná výstava Českoslovanská v Praze, prezentace liturgických oděvů (kasulí) ve 
vitrínách a antependia v Oddělení církevním katolickém v Průmyslovém paláci. Převzato 
z: Podlaha, A. – Šittler, E. Církevní oddělení katolické, In: Národopisná výstava 
Českoslovanská v Praze 1895, Hlavní katalog a průvodce, 3. vyd., 1895, tiskem Ed. 
Beauforta, nákladem Výkonného výboru, s. 372. 
 
3.2. Vystavování liturgického textilu v Čechách a na Moravě v průběhu 
20. století a na počátku 21. století 
 
Na přelomu 19. a 20. století, v době doznívání historizujících uměleckých slohů a nástupu 
secese, došlo ke změně vnímání historického materiálu. Historické uměleckořemeslné 
památky přestaly plnit funkci ideálního vzoru pro soudobé umělecké výtvory a průmyslové 
výrobky, a v důsledku toho ztratil smysl také jeden z podstatných důvodů prezentace 
liturgického textilu druhé poloviny 19. století. Sběratelství a vystavování historických 
liturgických textilií nadále probíhalo s jinou intencí – liturgická roucha byla prezentována 
jako svébytné artefakty.58 Soustředěný zájem badatelů se zaměřil na barokní paramenta, 
která byla dříve opomíjena na úkor parament středověkých.  

                                                 
57 Ilustrovaný katalog památek výtvarných a oddělení církevního. Národopisná výstava českoslovanská 
v Praze 1895. Karel Bellmann, 1895. 
58 Středověká liturgická roucha byla prezentována samostatně jako umělecké památky na výstavě uspořádané 
roku 1955 v Bavorském národním muzeu v Mnichově. Tato výstava představila nejstarší textilní skvosty 
německých sbírek. Její význam spočíval vedle kvality prezentovaného textilu také v přístupu k jeho 
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Oblíbeným výstavním konceptem se staly tematické výstavy věnované úctě ke konkrétním 
světcům, kteří byli představeni prostřednictvím uměleckých a uměleckořemeslných 
památek. Paramenta v této souvislosti bývala prezentována z důvodu ikonografie výzdoby 
nebo jako textilní relikvie.59  
Hlediskem výběru parament do výstavy mohla být osoba donátora nebo donátorky. Výběr 
paramentních donací Marie Terezie byl předveden roku 1917 v Brně, na výstavě 
připravené u příležitosti dvoustého výročí narození panovnice. Na rozdíl od vídeňské 
výstavy z roku 1904,60 zaměřené pouze na liturgický textil darovaný císařovnou kostelům 
na území monarchie, představila brněnská prezentace umělecké a uměleckořemeslné práce 
z období její vlády. 
K výjimečným výstavním počinům patřila Výstava církevních výšivek v Čechách z roku 
1938, která se konala v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu u příležitosti sjezdu 
Svazu československých katolických žen a dívek.61 Patronát nad výstavou, připravenou 
v roce dvacátého výročí vzniku Československé republiky, přijala manželka prezidenta 
republiky Hana Benešová. Na přípravě výstavního projektu se podílel tým odborníků 
v čele s profesorem Josefem Cibulkou, ředitelem muzea Karlem Herainem, Emanuelem 
Pochem a Josefem Šámalem, přičemž poslední dva jmenovaní sepsali výstavní katalog 
obsahující úctyhodných 224 položek. Prezentovány byly textilie z církevního a 
soukromého majetku i muzejních sbírek. Výstava navazovala na předešlé projekty 
(Jubilejní výstava 1891, Českoslovanská výstava národopisná 1895) a představila 
chronologický vývoj liturgických výšivek od nejstarších památek až po tehdejší produkci. 
Choulostivý textilní materiál byl ve výstavě nahrazen fotografickou reprodukcí, jako tomu 
bylo u výšivky dochované na deskách Vyšehradského evangeliáře datované do roku 1200. 
Značná pozornost byla věnována paramentům z 19. století, která byla v takové šíři 
představena jako historické památky vůbec poprvé. Výšivky prvních dekád 20. století 
zastupovaly beuronské práce pražských benediktinek od sv. Gabriela a roucha Křesťanské 
akademie v Praze, zpracovaná podle návrhu Josefa Fanty (zakázka pro Karlštejn z roku 
1915). Paramentní ústav Křesťanské akademie patřil v době konání výstavy stále 
k uznávaným domácím výrobcům parament preferujícím ruční výšivku a kvalitní návrh. O 
způsobu instalace výstavy nemáme bohužel bližší informace. Textilie byly umístěny 
v blíže nespecifikovaných vitrínách a výstavní sál zdobily živé rostliny.  
 

                                                 
vystavení. Roucha byla před vystavením konzervována v textilní dílně muzea a individuální přístup se 
projevil ve způsobu adjustace historického textilu. Jednotlivé oděvy byly vystaveny na speciálních 
korpusech, v případě křehkých materiálů rozložené na ploše. Roucha byla umístěna samostatně 
v jednoduchých vitrínách. Sakrale Gewänder des Mittelalter. Bayerisches Nationalmuseum. München: 
Verlag Hirmer, 1955. 
59 Např. výstava Mariánská 1904, výstava Svatováclavská 1929 a jiné. Nověji např. Svatý Václav – ochránce 
české země 2009, Sv. Anežka česká – princezna a řeholnice 2012 (obě Národní galerie). 
60 Maria Theresia Paramenten-Ausstellung. Wien: 1904. (Katalog výstavy.) . Ohledně výstav v Rakousku na 
poč. 21. století k paramentům spojeným s Marií Terezií viz kapitolu 3.5.2.  
61 ŠÁMAL, Jindřich, Výstava církevních výšivek v Čechách u příležitosti sjezdu Svazu čsl. katolických žen a 
dívek ve dvacátém jubilejním roce československé republiky 1938 v umělecko-průmyslovém museu obchodní 
a živnostenské komory v Praze. Praha: Svaz čsl. katolických žen a dívek, 1938.  
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Obr. 26 
Prezentace výrobků Křesťanské akademie v Praze a jejího Paramentního ústavu při 
příležitosti celostátní výstavy v Brně roku 1928. Převzato z: Nabídkový katalog 
Křesťanské akademie v Praze [nedat., nestr.]. 
Přehlídka církevních výšivek probíhala souběžně s výstavou Pražské baroko (květen–září 
1938), kterou uspořádala Umělecká Beseda ve Valdštejnském paláci.62 Barokní umění 
reprezentovaly na výstavě v plné šíři všechny umělecké obory, část věnovanou užitému 
umění připravil Emanuel Poche a v jeho výběru figurovaly v pětadvaceti katalogových 
položkách vyšívané liturgické oděvy a textilie. Česká barokní liturgická výšivka se stala 
následně samozřejmou součástí významných prezentací barokního umění doma i 
v zahraničí, v šedesátých letech byla představena na výstavě v Miláně (1966) nebo 
Londýně (1969).  
Prezentace liturgického textilu mezi lety 1950 až 1989 nebyla vzhledem k ideologii 
vládnoucího režimu snadná, ale díky přístupu a erudici pracovníků řady muzejních a 
památkových institucí přesto v omezené míře probíhala. Odborný zájem se zaměřoval 
především na středověké liturgické výšivky, které byly prezentovány na výstavách 
gotického umění v kontextu s domácím malířstvím. Mimořádně kvalitní středověké textilní 
památky byly prezentovány ve stálých expozicích (Národní galerie a jiné) a na 
památkových objektech (např. hradní expozice na Karlštejně).  
V roce 1974 připravila kurátorka Uměleckoprůmyslového musea v Praze Milena 
Zeminová výstavu, na které byly prezentovány výhradně barokní liturgické oděvy ze 
sbírky instituce. Většina vystavených parament přitom pocházela z řeholního majetku 
(např. z kláštera benediktinů v Břevnově, premonstrátů na Strahově nebo kapucínů z 
pražské Lorety) převedeného do muzea po roce 1950 v důsledku perzekuce řádů 
komunistickým režimem. Kurátorka Zeminová textil odborně zpracovala, na základě 
archivního výzkumu určila autorství některých rouch a popsala činnost vyšívačské dílny 
řeholnic z premonstrátského kláštera v Chotěšově. Výstavu doprovodil vědecký katalog 
vydaný pod názvem Barokní textilie.63  

                                                 
62 SEDLÁČKOVÁ, Ema – VYDROVÁ, Jiřina (eds.), Pražské baroko: výstava umění v Čechách XVII.–XVIII. 
století 1600–1800: palác Zemského zastupitelstva: květen–září 1938, 2. část. [Praha: Umělecká beseda], 
1938. 
63 ZEMINOVÁ, Milena, Barokní textilie, ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Praha: 1974. 
(Katalog výstavy.) Dva roky před pražskou výstavou proběhla na zámku Gobelsburg u Vídně výstava 
barokních parament. Viz HEINZ, Dora, Meisterwerke barocker Textilkunst, Österreichisches Museum für 
Angewandte Kunst. Wien: 1972. (Katalog výstavy.) 
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Obr. 27 
Oblastní muzeum v Litoměřicích, expozice s prezentací renesanční kasule a dorzálního 
kříže v přístěnných vitrínách vznikla v letech 1980–1982. Stav krátce před uzavřením a 
přestavbou expozice v roce 2021.  
 
Po roce 1989 se možnosti prezentace liturgických textilních památek rozšířily a postupně 
se tento materiál stal samozřejmou součástí krátkodobých i dlouhodobých výstav (např. 
stálá expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze, 2000–2014; Příběh Pražského 
hradu, 2004) pořádaných státními muzei i církevními institucemi. Liturgický textil byl 
zastoupen na prezentacích významných uměleckých epoch, ať už jako doklad umělecké a 
řemeslné úrovně prací vyšívačských dílen nebo jako svědek života církve v minulosti 
(např. Rudolf II. a Praha, 1997; Sláva barokní Čechie, Praha 2001; Karel IV. – Císař 
z Boží milosti, Praha 2006; Olomoucké baroko, 2010–2011, Otevři zahradu rajskou. 
Benediktini v srdci Evropy 800–1300, Praha 2014). Církevní textil byl zastoupen na 
výstavách věnovaných církevním společenstvím, jejich osobnostem a významným 
výročím, v některých případech byl jediným prezentovaným materiálem (Paramenta 
Starobrněnského opatství, barokní liturgický textil, 1997), většinou však společně s jinými 
uměleckořemeslnými materiály, především církevním zlatnictvím (např. Tisíc let 
benediktinského kláštera v Břevnově, 1993) nebo jako doplněk jiné prezentované 
skutečnosti (Mendel 190, Technické muzeum v Praze 2012, výstava věnovaná výročí 
narození G. Mendela, zakladatele genetiky a současně opata augustiniánského kláštera na 
Starém Brně). 

 
Obr. 28 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, stálá expozice z let 2000–2014 s prezentací 
parament v patře (zv. nebe). Architektem expozice byl Petr Hornek, který současně navrhl 
univerzální paramentní stojany.  
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3.2.1 Prezentace liturgických a církevních pokrývek hlavy v 19. a 20. století 
Radek Polách 
 
Již ve druhé polovině 19. století se v souvislosti s produkcí kloboučnických továren v 
tehdejším Rakousku-Uhersku prezentovaly liturgické a církevní pokrývky hlavy jako 
předmět prodeje nejen v produktových katalozích, ale také na jednotlivých výstavách a 
veletrzích. Známá v tomto směru byla vídeňská kloboučnická firma Heinrich Ita, která ve 
svém portfoliu liturgické a církevní produkty standardně nabízela. Prioritní postavení pro 
římsko-katolickou klientelu měl dvorní dodavatel vyšších církevních hodnostářů 
Cappeleria Ecclesiastica A. Barbiconi z Itálie.64 V českých zemích se v tomto směru 
profilovala také firma Jan Weiss z Prahy nebo firma Johann Hückel’s Söhne z Nového 
Jičína.  
První oficiálně známou výstavní kolekci klobouků a pokrývek hlavy včetně liturgických 
vytvořil pražský vydavatel a kloboučník Otakar Hrabě. Dosvědčují to již od roku 1909 
záznamy v jím vydávaných Kloboučnických listech, případně v zápisní knize O sbírce a 
knize Rádce v živnosti kloboučnické. Tato výstavní kolekce, později nazvaná „Sbírka 
pozoruhodných klobouků“, byla v několika exemplářích poprvé představena od 1. do 8. 
března 1914 v Technickém museu Království českého v Praze. Jednalo se o první známou 
výstavu kloboučníků u nás. Uspořádala ji právě redakce Kloboučnických listů. Ve stejném 
roce se uskutečnila další výstava kloboučnických výrobků při Národohospodářské výstavě 
v Praze. Následně veškeré výstavní počiny ukončila první světová válka. Po vzniku 
Československé republiky byla jako jedna z prvních zorganizována ve větším rozsahu 
Všeživnostenská výstava v roce 1924 v Praze, dále výstava v Technickém museu v Praze v 
roce 1928 a Podzimní veletrh v roce 1934 opět v Praze. Právě na těchto místech byly také 
prezentovány pokrývky hlavy. K soukromé kolekci sbírkových předmětů Otakara Hraběte 
byl ve válečném roce 1943 vydán katalog nazvaný Obrázkový průvodce (popisník) sbírky 
pozoruhodných klobouků.65 Podrobně dokumentoval celkový vývoj a popis této unikátní 
kolekce včetně kapitoly pojmenované „Klobouky duchovních a řádových kněží“. V roce 
1930 byla vytvořena stálá expozice umístěná ve skříních v budově živnostenských škol v 
Praze XI. 
 
Těsně před druhou světovou válkou, v roce 1938, bylo v Brně zřízeno tzv. Biblické 
muzeum. Jeho součástí byly rovněž liturgické pokrývky hlavy a kupříkladu unikátní 
řádové klobouky. Tento soubor byl posléze rozdělen do několika paměťových institucí, 
přičemž některé sbírky skončily v dnešním Moravském zemském muzeu.66 
 
Vystavování církevních pokrývek hlavy bylo z velké části utlumeno s příchodem nového 
totalitního režimu v roce 1948. Liturgické pokrývky jako třeba mitry, solidea a další byly 
„uklizeny“ do depozitářů. Snad jedinou výjimkou byly černé kvadrátky kněží, které byly 
paměťovými institucemi umisťovány do stálých expozic věnovaných dějinám jednotlivých 
měst. Část znárodněných materií byla svezena na zámek Jemniště (premonstráti Strahov). 
 

                                                 
64 Sídlo tohoto dodavatele liturgických a církevních pokrývek hlavy bylo na Via d’Aracoeli č. 68 v Římě. 
Možno porovnat ve sbírce Muzea Novojičínska přír. č. 858/70 (kanovnický), přír. č. 853/70 (kardinál 
Skrbenský z Hříště) a další.  
65 HRABĚ, Otakar, Obrázkový průvodce (popisník) sbírky pozoruhodných klobouků. Praha: 1943. 
66 POLÁCH, Radek, Církevní, liturgické a obřadní pokrývky hlavy v 19. a 20. století (nejen) v muzejních 
sbírkách. In: Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, s. 62–67. 
Slavnost otevření Biblického muzea v Brně. Brno: 1938. 
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Po druhé světové válce vzniklo v tehdejší Československé republice kloboučnické muzeum 
v Novém Jičíně, centru tradiční kloboučnické výroby.67 Stalo se tehdy součástí národního 
podniku TONAK. Pomocným krokem k jeho vzniku bylo předání výše uvedené sbírky 
pozoruhodných klobouků Otakara Hraběte z Prahy, mezi nimiž byly rovněž liturgické a 
církevní pokrývky hlavy. Při svém otevření v září 1949 mělo muzeum ve svých fondech na 
700 exponátů. Další nově instalovaná expozice se v Novém Jičíně otevřela veřejnosti po 
rekonstrukci zdejšího zámku v roce 1967. Představena zde byla opět část věnovaná 
církevním pokrývkám hlavy, které byly pro tyto účely vyrobeny i v replikách – pro 
představení starších historických období (gotika, renesance, baroko).68 Při několika 
provedených úpravách vydržela expozice ve své podobě až do sklonku 90. let minulého 
století, kdy byla v roce 2000 nahrazena novou expozicí „Nechte na hlavě“. Ta však do 
svého portfolia liturgické a církevní pokrývky nezahrnula. Novojičínské muzeum nicméně 
ve spolupráci s dalšími partnery přišlo v roce 2014 s nápadem na novou putovní výstavu 
„Dámy a pánové, držte si klobouky!“. Právě ta do dnešních dnů zavítala do několika 
sousedních států a s úspěchem představila rovněž okruh věnovaný pokrývkám hlav 
představitelů římsko-katolické církve. Kupříkladu v polském Národním muzeu v Kielcích 
byly roku 2017 prezentovány sbírky liturgických pokrývek hlavy společně s exponáty 
římsko-katolické arcidiecéze v Krakově, která pro tyto účely zapůjčila unikátní solideo a 
další pokrývky hlavy papeže svatého Jana Pavla II. Průběžně prováděné rešerše starších 
svozových sbírek Muzea Novojičínska vyhodnotily do dnešních dnů další unikátní řádové 
církevní pokrývky hlavy včetně osobního klobouku arcibiskupa Lva kardinála 
Skrbenského z Hříště. 

 
Obr. 29 
Stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy umístěná ve skříních v budově živnostenských 
škol v Praze, 40. léta 20. století. 
 
 

 
Obr. 30 
Klobouk pražského arcibiskupa Lva Skrbenského z Hříště, výrobce Cappelleria Cesare 
Centra, Roma, ze sbírek Muzea Novojičínska, počátek 20. století. 
 

                                                 
67 POLÁCH, Radek, TONAK 1799–2019. Nový Jičín: 2019, s. 281. 
68 SOVÁK, Čeněk, Z dějin klobouků. Nový Jičín: 1969, s. 57–59. 
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Obr. 31  
Solideo papeže Jana Pavla II., na vnitřní straně značka Marianistů (Societas Mariae), ze 
sbírek Arcidiecézního muzea kardinála Karola Wojtyły v Krakově, 2. třetina 20. století. 
 
 

 
Obr. 32 
Prezentace historických církevních pokrývek hlavy na putovní výstavě „Dámy a pánové, 
držte si klobouky“ v Národním muzeu v Kielcích (Polsko).  
 
3.3 Paramentní firmy a jejich prezentace v období do poloviny 20. stol.  
Radek Martinek 
 
Většina paramentních firem, které ovládaly trh mezi lety 1850–1914, tj. ve „zlatém věku 
paramentiky“ ve středoevropském prostoru, se ve svých reklamních materiálech 
odkazovala ke starší tradici. Byly to např. vídeňská firma Ernst Krickl & Schweiger 
(1789), Fellinger & Hassinger (1793). Věhlas těchto závodů výrazně stoupl především 
poté, co svou produkci úspěšně prezentovaly na různých hospodářsko-průmyslových 
výstavách, a zvláště na Světové výstavě ve Vídni (1873) a v Paříži (1878). Jejich firemní 
sídla a později i četné pobočky byly vždy spojeny s kamennými prodejnami na prestižních 
adresách, obvykle v blízkosti známých katedrál. Patrně nejlepší pověst měl obchod firmy 
Heindl v centru Vídně u katedrály sv. Štěpána. Tehdy oblíbené výkladce doslova přetékaly 
všemožným církevním zbožím, zvláště paramenty ve všech liturgických barvách a 
v rozmanitých cenových relacích. V českých zemích měly tyto velké firmy většinou jen 
menší pobočky, opět většinou blízko církevních center (v Praze, Brně a Olomouci). Velmi 
zdatná firma J. Neškudla z Jablonného nad Orlicí nabízela své zboží hlavně 
prostřednictvím své bohaté inzerce, zasíláním nabídkových katalogů, ale i účastí na 
menších hospodářských výstavách. 
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Obr. 33 
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.  
 
I pro další vídeňskou tkalcovnu hedvábí, firmu A. Flemmichʼs Söhne, představovaly už od 
konce 19. století tkaniny s paramentními vzory významný podíl produkce. Pro vídeňskou 
centrálu na slavné ulici Webgasse navrhl v roce 1919 výstavní a prodejní prostory známý 
architekt Friedrich Ohmann (1858–1927). Jednotně komponovaný interiér s množstvím 
štukové ornamentiky na stropě a stěnách v pozdně secesním geometrickém stylu doplnil 
dřevěným táflováním a četnými orientálními koberci. V moderních vitrínách z mořeného 
dřeva rozmístěných při stěnách, ale i přímo v prostoru, prezentovala firma ukázky 
bohoslužebných rouch vlastní produkce určených pro zákazníky nejenom z řad katolického 
kléru, ale i ortodoxního duchovenstva. 

 
Obr. 34 
Výstavní a prodejní prostory firmy A. Flemmich’s Söhne navržené v roce 1919 
architektem F. Ohmannem. Z firemního katalogu vydaného v roce 1920.  
 
3.4 Diecézní muzea a jejich poslání (podle dokumentů církve) 
Jitka Jonová 
 
Prezentace sakrálních objektů jako předmětů kultu je spjata s křesťanstvím od jeho 
počátku. Nejdříve byla spojena s kultem světců – mučedníků (předměty spojené s jejich 
životem a působením). Pokladnice (Tesoro, Schatzkammer), které vznikaly v kostelech či 
klášterech, uchovávaly nejen umělecká díla, ale také je při vybraných příležitostech 
prezentovaly (oslavy příslušných světců či jiné slavnosti). V době renesančního papežství 
docházelo obecně k prezentaci uměleckých děl.69 
Od 18. století (ale i dříve) vznikaly různé kabinety kuriozit, Wunderkammern apod., které 
souvisely s reprezentací šlechty a také církevních hodnostářů. Primárně nebyly zaměřeny 
jako veřejná muzea, ale v případě významných návštěv umožňovaly prezentovat sbírky 

                                                 
69 FRATI, Alessandro. Lʼufficio diocesano per i beni culturali. Venezia: 2015, s. 26. 
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daného šlechtice, kláštera, biskupa apod., a nejinak tomu bylo i v případě papežského 
dvora.70 
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. Výraznou roli v tomto případě sehrál státní sekretář kardinál Pietro 
Gasparri, který chtěl, aby i v Kodexu kanonického práva byly vymezeny základní otázky 
ohledně sakrálního umění. Inicioval list italským biskupům, v němž doporučil jejich 
pozornosti diecézní muzea, jejich zřízení a péči o ně, přičemž diecézní muzea měla být 
zřízena ve všech diecézích (v biskupské rezidenci nebo katedrále).71 V rámci dohod mezi 
Svatým stolcem a Itálií o zřízení Státu Vatikán byly zmíněny i sakrální památky a 
v případě uměleckých děl ve Vatikánu a v Lateránském paláci bylo výslovně stanoveno, že 
zdejší umělecká díla budou přístupna veřejnosti a Svatý stolec má právo vymezit, za 
jakých podmínek.72 
V souvislosti s otevřením nového sídla vatikánské pinakotéky papež Pius XI. připomněl, že 
církevní muzejní a galerijní expozice jsou důležité místo pro formování vkusu 
křesťanského umění (zvláště v souvislosti s moderním sakrálním uměním).73 
Ve 2. pol. 20. století se v Itálii otázka diecézních muzeí objevila při jednáních mezi 
místními biskupy a regionálními autoritami, které měly zájem na podpoře umění a jeho 
zhodnocení, zvláště v souvislosti např. s turismem.74 
Po Druhém vatikánském koncilu pak vydala Italská biskupská konference Normy 
k ochraně a péči o historicko-umělecké dědictví církve (1974).75 V těchto předpisech je 
důraz kladen opět na inventarizaci a katalogizaci, bez níž by nebylo možné poznat 
rozmanitost a hodnotu církevního kulturního dědictví. 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.76 
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 pro 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.77 V rámci papežské kurie existovala až do roku 2012 zvláštní komise 
pro kulturní dědictví církve.78 Následně byla sjednocena s Papežskou radou pro kulturu.79 

V jejích dokumentech najdeme důraz na význam péče o kulturní dědictví církve, nikoliv 

                                                 
70 FRATI 2015, s. 27–28. 
71 List ze státního sekretariátu z 15. 4. 1923 – FRATI 2015, s. 31–32, 40–43. 
72 FRATI 2015, s. 54–55. 
73 Acta Apostolicae Sedis, 1932, s. 355–357. La civiltá cattolica, 1932, roč. 83, s. 313–237. AA.EE.SS., Città 
del Vaticano, Stati Ecclesiastici, pos. 492 P. O., fasc. 507, f. 82–90. Il monito del Sommo Pontefice in 
materia d’arte sacra. Pont. Commisione centrale per l’arte sacra. 
74 FRATI 2015, s. 63–65, 157–161. 
75 FRATI 2015, s. 40–43, 50–58, 64–67. 
76 Tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa. Norme dell’Episcopato italiano. 
Italská biskupská konference, 14 giugno 1974. [cit. 1.5.2019]. Dostupné na: 
https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/Norme_tutela_patrimonio_storico-
artistico.pdf. 
77 FRATI 2015, s. 67–96. 
78 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.  
79 Pontificio consiglio della cultura [online]. [cit. 1.5.2019] Dostupné na: 
http://www.cultura.va/content/cultura/it.html.  
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však jen pro 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 patří náležitý odborný přístup, dále inventarizace a v neposlední řadě také 
zřizování muzeí apod.80  
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).81 Jejich článek 20 se věnuje právě 
muzeím. Je zdůrazněno, že umělecká díla, pokud je to možné, mají zůstat na místě, kam 
patří, v kostelích, konventech atd., kde slouží svým náboženským účelům. Pokud však není 
zachování na původním místě možné a díla nemohou dále sloužit kultovním účelům nebo 
jsou ve špatném stavu, nechť jsou zřizována diecézní nebo interdiecézní pracoviště, která 
zajistí možnost, jak taková díla prezentovat. Diecézní muzea významně přispívají 
k prezentaci, a tím i ke zhodnocení církevního umění, a podporují zájem odborné 
veřejnosti o ochranu uměleckých památek jakožto součásti kulturního dědictví. V každé 
diecézi představuje diecézní muzeum přirozené odborné centrum pro další podobné 
instituce, ale také pro kulturní a pastorační aktivity. Péče o památky má probíhat ve 
spolupráci s příslušným diecézním odborem pro památkovou péči. Velmi se doporučuje 
spolupráce církevních muzeí ve stejném regionu/oblasti. V následujícím 21. článku je pak 
doporučeno, aby v diecézích, kde není možné zřídit archiv, knihovnu a muzeum jako 
samostatné instituce, byla zřízena jedna, která by plnila všechny tyto funkce. 
V následujících článcích je připomenuto, že pro ochranu je důležitá inventarizace, 
katalogizace apod.  
V roce 2001 byl vydán dokument o specifickém poslání diecézních muzeí, kterým je jejich 
pastorační funkce;82 tento dokument výše uvedené myšlenky rozvíjí a zpřesňuje.83  

                                                 
80 Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni 
Culturali della Chiesa, EDB, Bologna 2002. [cit. 1.5.2019]. Dostupné na: 
http://www.cultura.va/content/cultura/it/dipartimenti/beni-culturali/documenti.html#innertop-1_title. 
81 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]. 
82 Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, La funzione pastorale dei musei ecclesiastici (29. 
6. 2001), Inchiridion dei Beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i 
Beni Culturali della Chiesa, EDB, Bologna 2002, s. 464–526. V identické textové verzi zveřejněné na 
vatikánském webu je však odlišný název a datace: Lettera circolare sulla funzione pastorale dei musei 
ecclesiastici (15. 8. 2001). 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_fun
zione-musei_it.html FRATI, Alessandro. Lʼufficio diocesano per i beni culturali, s. 169, také se uvádí datace 
15. srpna 2001. 
83 Církevní muzea (musei ecclesiastici) mají předměty již nepoužívané uchovávat, chránit, a zvláště 
pastoračně využívat. Objevuje se téma nové evangelizace a důležitosti posílit vnímání velkého umělecko-
historického dědictví církve. Církev v průběhu dějin využívala různé kultury k šíření a pochopení 
křesťanského poselství. Z tohoto důvodu se víra často vyjadřovala v uměleckých formách, které mají jak 
evangelizační poslání, tak uměleckou hodnotu. Církevní muzea mají za úkol chránit tyto památky a také je 
vhodně prezentovat s poukazem na jejich pastorační smysl. Církevní muzea jsou nedílnou součástí církve a 
jejího poslání. Mají být schopna prezentovat, co je posvátné, krásné, staré i nové. Předměty kulturního 
dědictví, které již neslouží své původní funkci, mohou být znovuobjeveny jako něco, co patří k dané 
komunitě, zemi, a to nejen jako turistický cíl, ale jako součást historie a kultury společnosti.  
Umělecká díla by neměla být prezentována jen jako předměty, které už nejsou funkční, ale jako integrální 
součást paměti společnosti. Nejde tedy o prezentaci „sbírek starožitností a kuriozit“, ani o renesanční 
představu o muzeích, ani o „chrám múz“, ale o místa, kde se uchovává umělecko-historické dědictví církve. I 
přes to, že dané předměty již neplní svoji původní náboženskou funkci, zůstávají dokladem o touze generací 
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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.84 Stejně nezbytná je podle 
dokumentů i spolupráce s příslušnými úřady místní samosprávy, stejně jako kulturní 
formace budoucích kněží a všech, kteří s památkami přicházejí do styku.85 
Diecézním muzeím se připsala kromě péče o kulturní dědictví také hodnota pastorační.  
K prvnímu: muzea mají za úkol aktivity vedoucí k rozvoji a zachování kulturního dědictví. 
Upevnil se i vztah mezi muzei a turismem. Vytvořilo se také dynamické propojení mezi 
péčí o památky, turismem a muzei. Z pohledu terminologie je třeba odlišit „náboženská“ 
muzea – která představují náboženské (sakrální) umění a jejich zřizovatelem může být 
církev, veřejný či soukromý sektor. Dále „církevní“ muzea, u nichž je zřizovatelem 
katolická církev a „diecézní“ muzea, která zřizuje příslušná diecéze jako správní jednotka 
katolické církve. Podle toho se také odlišují formy správy, např. diecézní muzea řídí 
příslušný biskupský ordinariát. V případě kombinované formy správy se na ní může 
podílet více institucí. Obecně se muzea musí řídit požadavky danými platnými autoritami 
(stát, církev, místní nařízení apod.) či mezinárodními organizacemi ICOM, UNESCO.86 
S ohledem na skutečnost, že církevní muzea mají své specifické poslání spojené 
s křesťanským poselstvím, pastorací a evangelizací.87 Typologie církevních muzeí je velmi 
rozmanitá, od diecézních muzeí přes farní či katedrální až po muzea s didaktickým 
posláním zřízená při seminářích a kolejích. Podle jejich typu se také proměňuje možnost 
jejich poslání a působení.88 V neposlední řadě jsou některá církevní muzea zaměřena přímo 
na moderní sakrální umění, jehož vkus tak pomáhají formovat.89  

                                                 
předávat svoji víru. Církevní muzea mají s odkazem na historické a umělecké dědictví v konkrétní oblasti 
přebírat úkol fungovat jako centra kulturní animace.  
Církev ve své historii vždy pečovala o historické a umělecké dědictví, jak je patrné z usnesení papežů, 
ekumenických koncilů apod. Tato úcta se obzvláště týkala bohoslužebných předmětů a relikvií. V minulosti 
byly vytvářeny „pokladnice“ (Tesori, Schatzkammer) u katedrál či jiných významných kostelů, přičemž tyto 
místnosti zpravidla sousedily se sakristií. Tyto sbírky měly praktický účel – uložení kultovních předmětů 
zvláštní hodnoty, které se používaly při slavnostní liturgii apod. –, stejně tak ale i reprezentativní hodnotu. 
Jedním z významných pokladnic je papežská sakristie ve Vatikánu. Podobně vznikaly soukromé sbírky, které 
byly sběratelským dílem církevních prelátů, ovšem i tyto původně soukromé sbírky byly posléze ukazovány 
veřejnosti. V 17. století vznikl nový typ muzeí, který v sobě spojoval muzeum, knihovnu a všeobecně 
vzdělávací instituci. Muzea tak už neměla pouze sběratelskou a prezentační funkci, ale také funkci 
pedagogickou a didaktickou (to podporoval zvláště jezuitský řád). 
V novější době pak vznikají katedrální pokladnice a muzea s cílem uchovávat a vystavovat umělecká a 
kulturní díla, která se již obvykle nepoužívají. Na přelomu 19. a 20. století se konečně objevují diecézní 
muzea, uchovávající a prezentující umělecká díla z různých kostelů v diecézi/diecézích, aby nedošlo k jejich 
zániku a ztrátě. Podobně také vznikají muzea jednotlivých řeholních řádů. 

Cílem církevních muzeí je uchovat umělecko-historický poklad církve, kterému by jinak hrozilo 
nebezpečí poškození nebo dokonce zničení. Jsou též úzce svázána s místní církví. Nejde pouze o uchovávání 
nepoužívaných předmětů, ale o zachování paměti a dějin místní komunity; mají pastorační poslání a jsou také 
nástrojem evangelizace. Církevní muzea je nutné považovat za integrální a integrující součást ostatních 
církevních institucí místní církve. Je proto možné dočasné opětovné využití muzejních předmětů z přísně 
pastoračních a liturgických důvodů, ale také z důvodů kulturních a společenských. Je třeba zajistit propagační 
a animační iniciativy v rámci muzejního programu (expozice, konference, prezentace apod.). 
84 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), v němž se studenti učí orientovat se 
v kompetencích příslušných orgánů, typologii, managementu, konzervaci, právních předpisech, inventarizaci, 
katalogizaci, ale i turismu, muzeích, jejich typologii a poslání atd. Viz SANTI, Giancarlo, I beni culturali 
ecclesiastici. Milano: 2012.  
85 FRATI 2015, s. 151–181. 
86 SANTI 2012, s. 255–278. 
87 SANTI 2012, s. 293–306. 
88 SANTI 2012, s. 307–322. 
89 SANTI 2012, s. 323–357. 
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Diecézní muzea reflektují soudobé trendy v muzejním výstavnictví, což se projevuje nejen 
v moderním přístupu třeba v konfrontaci historické a moderní paramentní tvorby (srov. 
kapitolu 3.5.1), ale i ve využití moderních technologických prostředků při muzejní edukaci 
a prezentaci obecně (srov. kapitolu 10.2 a 10.3). 
 
 
3.4.1 Diecézní muzea v českých zemích jako významný prostor prezentace 
liturgického textilu 
 
V souvislosti se sběratelskou aktivitou biskupů se pozvolna objevil zájem umělecká díla 
prezentovat, k čemuž mělo napomoci zřízení muzea. V zemích Koruny české bylo první 
diecézní muzeum zřízeno v Litoměřicích roku 1885, u nějž kromě podpory biskupa 
Schöbela (1824–1909) byla zásadní osobnost P. Vinzenze Luksche (1845–1920).90 
V Olomouci sice existovala podpora arcibiskupa a nacházelo se zde množství sbírkových 
předmětů, ale k vlastnímu zřízení muzea vedla dlouhá cesta. V pražské katedrále sv. Víta 
byl v době první republiky vystavován Svatovítský poklad, ale ke zřízení arcidiecézního 
muzea nedošlo.91 

 
Obr. 35 
Kasule z pokladnice chrámu sv. Víta, instalace z roku 1930. Převzato z: A. Podlaha, 
Ilustrovaný katalog pokladu chrámu sv. Víta v Praze, Praha 1930, s. 91. 
  
Zajímavá situace nastala v Českých Budějovicích. U počátků diecézního muzea stál roku 
1892 kanovník Adolf Rodler (1843–1912), který shromažďoval sbírky. Byly podniknuty 
kroky směřující ke zřízení diecézního muzea a byla otevřena expozice v prvním patře 
původní budovy Jirsíkova gymnázia. Biskup Říha uvažoval o stavbě budovy diecézního 
muzea, ke stavbě však bohužel nedošlo. Roku 1927 bylo rozhodnuto o přesunu sbírek do 
Městského musea, které mělo lepší podmínky pro jejich vystavení a ošetřování, nicméně 
sbírky zůstaly majetkem diecéze. Ke zřízení diecézního muzea nakonec nedošlo a sbírky 
byly ještě v 50. letech 20. stol. uznávány jako církevní majetek.92 

                                                 
90 BARUS, Martin, Dějiny litoměřického diecézního muzea. In: OTTOVÁ, Michaela – VLNAS, Vít – BARUS, 
Martin (edd.). Ad Gloriam Dei. 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence 
(Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích). Litoměřice: 2015, s. 11–27. (Katalog 
výstavy.); BARUS, Martin, Přehled dějin uměleckých sbírek litoměřických biskupů a litoměřické kapituly. In: 
OTTOVÁ, Michaela (ed.), Galerie a muzeum litoměřické diecéze jako host Arcidiecézního muzea Olomouc, 
Litoměřice – Olomouc: 2020, s. 26. Např. v nedaleké diecézi St. Pölten bylo muzeum založeno roku 1888, 
srov. von KRONBICHLER, Johann – VON KRONBICHLER-SKACHA, Susanne (edd.), 100 Jahre Diözesanmuseum 
St. Pölten 1888–1988 (St. Pölten, Diözesanmuseum). St. Pölten: 1988. (Katalog výstavy.) 
91 PODLAHA 1930. 
92 http://pamatky.bcb.cz/clanky/Byvale-diecezni-muzeum-v-Ceskych-Budejovicich.html   



40 
 

Po roce 1989 se podařilo obnovit diecézní muzeum v Litoměřicích v podobě Galerie a 
muzea litoměřické diecéze, která je integrální součástí Severočeské galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích, a také zřídit diecézní muzeum v Brně roku 1993.93 V Plzni bylo 
diecézní muzeum zřízeno roku 1997 záhy po vzniku diecéze (1993).94 V pražské 
arcidiecézi se již uskutečnila řada kroků ke zřízení arcidiecézního muzea,95 ale žádný 
z nich nebyl doveden do úspěšného konce. Od roku 2011 je otevřena nová expozice 
Svatovítského pokladu v kapli sv. Kříže na II. hradním nádvoří, která je výsledkem 
spolupráce Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a Správy Pražského hradu.96 
 
Arcidiecézní muzeum v Olomouci 
Olomoučtí arcibiskupové v souvislosti s množstvím svých sbírkových předmětů uvažovali 
o vzniku muzea již od konce 19. století. Arcibiskup Theodor Kohn (1845–1915, 
arcibiskupem 1892–1904) podporoval vznik muzea v Kroměříži (rotunda v Květné zahradě 
byla předběžně upravena pro tento záměr) a za tímto účelem také podpořil restaurování 
rozsáhlé obrazové sbírky (téměř 300 obrazů).97 Záměr vybudovat diecézní muzeum se však 
opravami pozdržel a definitivně skončil Kohnovou rezignací v roce 1904. 
Jeho nástupce arcibiskup František Saleský Bauer zatím se zřízením diecézního muzea 
nepočítal, ovšem zřídil Arcidiecézní památkovou radu,98 která kromě péče o církevní 
umění měla připomínat důležitost a potřebu diecézní muzeum založit. Až na sklonku 
arcibiskupova života předložila rada návrh muzejní expozice ve Velké věži olomoucké 
katedrály. Návrh arcibiskup schválil, jenže k realizaci opět nedošlo.99 O diecézní muzeum 
neúspěšně usiloval také arcibiskupský archivář a knihovník Antonín Breitenbacher (1874–
1937). 
Když v době druhé světové války stanul v čele Arcidiecézní památkové rady pomocný 
olomoucký biskup Stanislav Zela, v jednom svém projevu připomenul touhu po zřízení 
diecézního muzea, které považoval za velmi významné i pro památkovou radu: „Bez 
diecesního právoplatně zřízeného a za Pia XI. tolik zdůrazňovaného musea100 v sídle 
biskupském je bohužel činnost Památkové rady sotva z 50 % možná a účinná, pročež 
                                                 
93 https://www.dieceznimuzeum.cz/index.php?page=media  
94 https://www.zcm.cz/o-muzeu/objekty/muzeum-cirkevniho-umeni-plzenske-dieceze  
95 https://prazsky.denik.cz/kultura_region/cirkev-pripravuje-v-dome-ziskanem-na-hrade-arcidiecezni-
muzeum-20160907.html 
96 V této expozici jsou prezentovány nejvýznamnější církevní textilní památky jako prapor sv. Jiří, kasule sv. 
Václava, kasule, rukavice a mitra sv. Vojtěcha, slámová kasule, velum s postavou sv. Ludmily, renesanční 
mitra, kasule navržená J. Fantou atd. Na veškerý liturgický textil byly zhotoveny adjustační pomůcky na míru 
a k expozici byl vydán katalog: KYZOUROVÁ, Ivana (ed.), Svatovítský poklad; katalog stálé výstavy v kapli 
sv. Kříže na Pražském hradě, katalog, Praha: Správa Pražského hradu, 2012. 
https://www.katedralasvatehovita.cz/cs/historie-a-dedictvi/svatovitsky-poklad 
https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/fotogalerie/v-kapli-sv.-krize-zari-svatovitsky-poklad-
10373  
97 Srov. BOTEK, František – KLEIBER, Albert, Facta loquuntur čili deset let na stolci sv. Methoděje. Olomouc: 
1903, s. 89–91. ZAO-O, fond ÚŘAS, karton 1714, sign. F 30/22–11, f. 33r. Kohn, 12. 2. 1894. Tamtéž, 
karton 1870, sign. 57/1–13 (nefoliováno). Po několika letech se rozhodl odejít z arcibiskupských služeb, 
srov. tamtéž, karton 445, sign. C 80/5, f. 40rv. 13. 12. 1896. DANIEL, Ladislav, Obrazárna, In: DANIEL, 
Ladislav – PERŮTKA, Marek – TOGNER, Milan (eds.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Kroměříž: 
2009, s. 168. 
98 „Jest poradním sborem arcibisk.[upské] konzistoře ve všech věcech do oboru církevního umění 
spadajících, ona přijímá zprávy, radí se o nich a předkládá názory arcib.[iskupské] konzistoři. Podání učiněná 
arcib.[iskupské] konzistoři ve věcech círk.[evního] umění odevzdává arcib.[iskupská] konzistoř Diec.[ezní] 
památkové radě, aby požádala si jejího dobrozdání, zpráv a návrhů.“ ZAO-O, fond APRO, inv. č. 1, karton 1. 
99 ZAO-O, fond AO, karton 840, f. 229–234. 
100 Srov. např. projev papeže Pia XI. při otevření nové části pinakotéky ve Vatikánských muzeích z 27. října 
1932, viz ASRS, AA.EE.SS., Pio XI, Germania, pos. 608 P.O., fasc. 120, f. 26. Il monito del Sommo 
Pontefice in materia dʼArte sacra, zde je vydání z roku 1932. 
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cetrum senseo; Museum archioecesanum Olomucii esse construendum – musí být přes 
veškery těžkosti stále respektováno!“101 Válečné období však úsilí o zřízení muzea nijak 
nepřálo.102 Také slavný tzv. Prečanův poklad čekal na založení muzea103 celá léta marně, 
protože politický režim, který nastoupil po únoru 1948, neměl pro církevní aktivity velké 
pochopení. Navíc o rok později byl církevní majetek „dán“ plně pod dozor státu, který si 
s ním nakládal podle své libovůle a na zřízení diecézního muzea (ani na přílišné prezentaci 
církevních památek) neměl žádný zájem. 
Po roce 1989 a obnově svobody v Československu bylo možné na tuto myšlenku opět 
navázat. V rámci restitucí se církvi vrátily dříve zestátněné budovy včetně kapitulního 
děkanství. Dalším důležitým podnětem byla návštěva papeže Jana Pavla II. v Olomouci 
v květnu 1995, kdy kanonizoval sv. Zdislavu a sv. Jana Sarkandera. Při této příležitosti 
byla papežem připomenuta důležitost instituce diecézního muzea. Úspěšnou realizaci 
myšlenky diecézního muzea započala jednání současného arcibiskupa Jana Graubnera 
s Ministerstvem kultury ČR, které následně vyhlásilo výběrové řízení na zřizovatele nové 
instituce, v němž zvítězilo Muzeum umění Olomouc. Arcidiecézní muzeum bylo založeno 
30. dubna 1998. Veřejnosti pak bylo muzeum otevřeno po rekonstrukci objektu někdejšího 
kapitulního děkanství 1. června 2006. V expozici měly a mají své významné místo také 
historické liturgické textilie a předměty liturgické povahy obecně.104 

 
Obr. 36 
Expozice parament v Arcidiecézním muzeu Olomouc (součást výstavy Ornamenta 
episcopi).  
 
 
  

                                                 
101 Projev viz ZAO-O, fond Stanislav Zela, karton 4, inv. č. 35 (nefoliováno). Text projevu. 
102 JONOVÁ, Jitka, Theodor Kohn (1845–1915) Kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský. 
Brno: CDK, 2015, s. 240–249.  
103 ZATLOUKAL 2012, s. 71. 
104 ZATLOUKAL, Ondřej, Přestavba rotundy v Květné zahradě na diecézní muzeum. In: MILÁČKOVÁ, Martina 
(ed.), Theodor Kohn (1893–1904), Neklidný osud talentovaného muže. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 
2012, s. 75; ZATLOUKAL 2012, s. 100. 
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3.5. Příklady zahraničních dlouhodobých a krátkodobých expozic 
liturgického textilu105 
Jitka Jonová, Radek Martinek, Markéta Grill Janatová, Milan Jančo 
 
 
3.5.1 Paramenta v konfrontaci v německojazyčných oblastech 
Radek Martinek 
 
Už od 19. století mělo v Německu dlouhou tradici obrodné hnutí toužící po reformě 
liturgie (tzv. liturgické hnutí např. v prostředí kláštera Maria Laach a Beuron) a s ní 
neméně nezbytné obnově patřičného liturgického umění. Kalichy, monstrance, paramenta a 
další bohoslužebné náčiní v duchu beuronského umění měly vysokou řemeslnou i 
uměleckou úroveň. Stejně nadějným způsobem se tato oblast rozvíjela i v meziválečném 
období. Církev a umělecká scéna tu měly nejlepší předpoklady, které skvěle využily ve 
chvíli, kdy se v 60. letech začaly závěry Druhého vatikánského koncilu vtělovat do 
oficiálních církevních dokumentů. První velkou výstavu, jež reagovala především na 
liturgické impulzy zevnitř církve, uspořádala v Mnichově Německá společnost pro 
křesťanské umění (Deutsche Gesellschaft für Christliche Kunst, DG Kunstraum) v roce 
1979. Výstavu nazvala prostě Liturgische Kleidung. Byl s ní spojen workshop a diskusní 
fórum, protože téma mešního roucha, jeho podoby a funkce v rámci liturgických reforem 
iniciovaných Druhým vatikánským koncilem bylo pro německou církev ryze aktuální. 
Záštitu nad projektem převzal tehdejší arcibiskup Joseph Ratzinger, který dokonce do 
diskuse aktivně vstupoval. K výstavě bylo vydáno i specializované číslo renomovaného 
časopisu pro křesťanské umění Das Münster. 
Podnětně reagovali umělci i muzejníci. V 2. polovině 20. století se v německém prostředí 
zrodil zcela nový přístup k starému sakrálnímu umění a způsobům, jak ho prezentovat 
veřejnosti. Skutečnou „laboratoří“ se v tomto směru stal Kolín nad Rýnem, kde bylo při 
ničivém válečném bombardování zničeno obrovské množství architektonických památek, 
včetně kostelů. Mnoho cenných součástí mobiliáře se však podařilo zachránit, byť už je 
nebylo možné vrátit do původních interiérů. Nová generace teoretiků a historiků umění 
začala prosazovat vysoké nároky na to, co se má v sakrálním prostoru odehrávat, a na to, 
aby chrámy byly i nadále vybavovány tím nejlepším, co může současné umění nabídnout. 
Týkalo se to také starého diecézního muzea, které napříště nemělo být jen jakýmsi 
„odkladištěm“ či „mauzoleem“ uměleckých předmětů, jež ztratily svou funkci vytržením 
z původních kontextů, nýbrž místem, které je pro umění (respektive „přemýšlení“ o umění) 
stále ideální, aby divák nenabyl dojmu, že sakrální umění je čímsi „jiným“ (a ne vždy 
srozumitelným).106 Německý jezuita Friedhelm Mennekes tu v roce 1987 vybudoval svou 
„stanici umění“ (Kunst-Station Sankt Peter), která si během několika let získala renomé 
jako respektované místo setkávání církve se současným uměním, místem dialogu mezi 
zdánlivě „starým“ a „novým“.  
Kněžské obřadní roucho chápal Mennekes stále jako nedílnou součást moderního (nejen) 
křesťanského umění. V roce 1992 uspořádal ve zmiňované Kunst-Station výstavu Casula, 
na niž přizval plejádu německých umělců, kteří měli velkou zkušenost se současným 

                                                 
105 Některé zahraniční instituce mají dlouhou tradici prezentace historického liturgického textilu ať už 
v podobě dlouhodobé expozice, nebo časově omezených výstav. Níže uvedené vybrané příklady představují 
instituce církevní (se specifickým přístupem k liturgickému textilu) i světské (které liturgický textil vnímají 
primárně jako textilní památku), jež se v zahraničí prezentaci liturgického textilu věnují. Výběr není 
v žádném případě konečný a našlo by se jistě i množství dalších příkladů. Tato podkapitola nemá za cíl 
představit všechny expozice, ale pouze inspirativní výběr. 
106 KRAUS, Stefan, Estetický okamžik – Pokus popsat okamžik beze slov. Salve 2/2011, s. 22–23.  
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uměním v sakrálním prostoru. Byli mezi nimi např. Gregory Amenoff, James Brown, 
Paolo DʼOrazio, Leo Zogmayer, ale třeba i Arnulf Reiner, Markus Lüpertz nebo Hermann 
Nitsch.107 Mezi necelými dvěma desítkami vystavených prací nechyběla kasule 
„Esperlucat“ od Henriho Matisse (1869–1954) navržená pro kapli dominikánek ve 
francouzském Vence. Zapůjčena byla verze z let 1950–1952 ze sbírek Vatikánských 
muzeí. Tato přelomová výstava byla s menšími obměnami prezentována i v rakouském 
augustiniánském klášteře St. Florian v Rakousku o dvě léta později (1994). Ve 
vzdušném letním refektáři přeplněném zdobným rokokovým štukem byla v jednoduchých 
vitrínách a někdy i bez nich prezentována tentokrát kromě již zmiňovaných umělců i mešní 
roucha od „klasiků“ moderní německé paramentiky, totiž Marthy Kreutzer-Temming, ale 
hlavně švýcarské kapucínky S. M. Augustiny (Anny Marie) Flüeler (1899–1992). 
S lákavým tématem se pokusil vyrovnat i známý rakouský malíř Adolf Frohner (1934–
2007).108  
Dalším úspěšným projektem byla v tomto duchu koncipovaná výstava Cas[ul]a antiqua – 
Cas[ul]a nova, konaná v letních měsících roku 2003 v nově opravené budově tzv. 
Fischerova domu (Fischerbau) v areálu bývalého kláštera augustiniánů-kanovníků 
v bavorském Pollingu v diecézi Augsburg – patrně jediné prokazatelné stavbě profánního 
charakteru, kterou v letech 1745–1746 vybudoval Johann Michael Fischer (1692–1766). 
Architekt se proslavil především bezpočtem staveb či přestaveb kostelů a klášterů po celém 
Bavorsku. Slovní hříčka obsažená už v samotném názvu výstavy kladla do pomyslné 
konfrontace budovu (casa), jejíž výstavní prostory dostaly citlivou rekonstrukcí téměř 
sakrální charakter, s expozicí bohoslužebných rouch (casula), a to historických i těch zcela 
současných, jež mohou mít pro některé – pro změnu – charakter příliš světský.109 I 
vystavená bohoslužebná roucha byla vědomě konfrontována mezi sebou: ta historická, 
vzniklá téměř před 300 lety (včetně opulentního rokokového „paramentu z Pollingu“, dnes 
ve sbírkách Residenzkapelle v Mnichově), s těmi, která vznikla v 80. a 90. letech 20. 
století. Některá z těchto novodobých rouch vytvořených přímo pro výstavu výtvarníky 
Jessem Walterem (Mnichov) a Berndem Zimmerem (Polling) byla po skončení výstavy 
předána k užívání do místního kostela. Také další z výstav a projektů konaných ve 
Fischerově domě se věnovaly tématice současného pojetí sakrálního umění a jeho 
uplatnění v rámci pokoncilní liturgie, a to včetně parament chápaných jako významný 
moderní vizuální symbol.110 
V Německu a Rakousku existuje hustá síť církevních muzeí. Většina z nich má dlouhou 
tradici a díky systematicky budovaným sbírkám se dlouhodobě těší pozornosti veřejnosti. 
Ať už jde o diecézní či arcidiecézní muzea či muzea klášterů jako Klosterneuburg, Admont 
aj. nebo jiných významných kostelů, kde téměř v každém z nich je prezentován i historický 
textil. Ačkoli jde většinou o dlouhodobě koncipované expozice, liturgické oděvy v 
moderně pojatých expozicích jsou pravidelně obměňovány. 
Novými úpravami prošla např. expozice muzea věhlasné katedrály v Kolíně nad Rýnem 
(Dommuseum). Muzeum je umístěno v části podzemí katedrály s historickými klenutými 
sály se zbytky římského opevnění. Z rozsáhlé kolekce historických parament (vystavovány 

                                                 
107 MANNEKES, Friedhelm – STRACKE, Gottfried (ed.), Casula. (Köln, Kunst-Station Sankt Peter, 3. 6. – 16. 
8. 1992; München, Galerie in der Finkenstraße, 3. 8. – 9. 10 1992; Lübeck, Sankt Petri, 18. 10. – 18. 11. 
1992), Köln: 1992. (Katalog výstavy.) 
108 Stejného kontrastu využila i výstava Epifanie konaná v chóru opatského kostela opatství Parkabdij 
v Leuvenu, 2000. 
109 REINHARDt, Brigitte (ed.), Kirche Kunst Kasel–Künstler gestalten liturgische Gewänder. (Polling, 
Fischerbau, 22. 6. – 3. 10. 2003.) Ulm: 2004. (Katalog výstavy.) 
110 Kirchliche Denkmalpflege im Erzbistum München und Freising, ergänzt durch Beispiele aus dem ehem. 
Augustiner-Chorherrenstift Polling (Bistum Augsburg). (Polling, Fischerbau, 19. 5. – 5. 8. 2012.) Raum – 
Kunst – Liturgie. Altarräume im Erzbistum München und Freising, 1997–2007. (Výstava.) 
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jsou i některé středověké a renesanční soubory) je nutno zmínit především velký parament 
arcibiskupa Klementa Augusta Wittelsbacha, který byl zakoupen pro plánovanou císařskou 
korunovaci jeho bratra Karla VII. v roce 1742 v Paříži. 
Velmi cenným příspěvkem k poznání středověkých parament bylo nedávné odborné 
zpracování a zpřístupnění početné kolekce pocházející z dómu sv. Petra a Pavla v 
Brandenburgu (západně od Berlína).111 Tomuto starobylému městu vévodí románsko-
gotický dóm naplněný středověkým uměním, které až do roku 1527, kdy přešel pod správu 
rodící se evangelické církve, sloužilo katolické liturgii. Zdejší reformační hnutí nemělo 
v sobě ještě ikonoklastické tendence, a tak nedošlo na odstranění oltářů (včetně bohatě 
zdobeného tzv. Českého oltáře darovaného císařem Karlem IV.), obrazů ani liturgického 
vybavení, které tak dnes paradoxně ilustruje stav vybavení katolických chrámů 
v německých zemích před Tridentským koncilem. Od používání bohatě zdobených ornátů 
sice reformovaní duchovní postupně upustili, ale nepředurčili je ke zničení. V chrámovém 
depositoriu se proto do dnešních dnů dochovaly čtyři desítky kasulí, dalmatik, pluviálů a 
dalšího textilního příslušenství, jež bylo zhotoveno z luxusních vzorovaných sametů a 
doplněno bohatými figurálními výšivkami. Roucha jsou dnes uložena v blízkém muzeu 
(Dommuseum), kde jsou ve stálé expozici vždy po několika měsících obměňována. 
K jejich vystavení na inaugurační výstavě v roce 2005 byly zhotoveny jednoduché černé 
kovové stojany vypnuté pletivem, které ve výstavním sále s redukovaným osvětlením zcela 
zanikly, takže vizuální recepci dobře nasvícených rouch nic nebránilo.112 Zvláště zajímavé 
je postupné představování těch oděvů, které byly v posledních letech restaurovány. 
K nejstarším patří vyšívané postní plátno (Brandenburger Hungertuch) z roku 1290, které 
na ploše 2 × 4 m zobrazuje výjevy z Kristova života, a dvě kasule, které kostelu věnoval 
císař Karel IV.113  

Další velké soubory pozdně středověkých parament se dochovaly např. 
v Braunschweigu a Stralsundu (St. Nikolai Kirche). Podobně jako v Brandenburgu, ani zde 
kostely neprošly radikální reformací, takže většina vybavení zůstala zachována. Oba 
soubory dnes spravují s náležitou péčí muzejní instituce (Herzog Anton-Ulrich-Museum 
v Braunschweigu, Stralsund Museum ve Stralsundu), jež stály i za jejich konzervováním, 
restaurováním a badatelským zpracováním.114 Žádný z těchto souborů však dnes není 
z pochopitelných důvodů v úplnosti prezentován ve stálé muzejní expozici, kde jsou 
vystavena jen dílčí roucha, jež jsou pravidelně obměňována. V této souvislosti je nutno 
ještě zmínit slavnou kolekci středověkých parament pocházejících z mariánského kostela 
v Gdaňsku (dříve Danzig), která byla objevena při stavebních pracích v polovině 19. 
století. Přes válečné události zůstal tento cenný soubor naštěstí zachován, byť je dnes 
rozdělen mezi více muzejních institucí v Polsku a Německu. Část, kterou spravují německá 
muzea (Germanisches Nationalmuseum v Norimberku a St. Annen-Museum v Lübecku), 
byla v posledních letech badatelsky zhodnocena a je postupně zpřístupňována veřejnosti. 

                                                 
111 JEHLE, Manfred – WETTER, Evelin (ed.), Liturgische Gewänder und andere Paramente im Dom zu 
Brandenburg. Riggisberg: Abegg-Stiftung, 2005. 
112 REIHLEN, Helmut, Heilige Gewänder – textile Kunstwerke: die Gewänder des Doms zu Brandenburg im 
mittelalterlichen und lutherischen Gottesdienst (Begleitband zum Katalog Liturgische Gewänder und andere 
Paramente im Dom zu Brandenburg), (Schriften des Domstifts Brandenburg 1). Regensburg: Schnell und 
Steiner, 2005. 
113 WETTER, Evelin, Böhmische Bildstickerei um 1400. Die Stiftungen in Trient, Brandenburg und Danzig, 
Berlin: 1999. 
114 VON WILCKENS, Leonie, Die mittelalterlichen Textilien / Herzog-Anton-Ulrich-Museum Braunschweig: 
Katalog der Sammlung, Braunschweig (Sammlungs-kataloge des Herzog-Anton-Ulrich-Museums 
Braunschweig 5), Herzog-Anton-Ulrich-Museum, 1994; VON FRICKS, Juliane, Der Stralsunder 
Paramentenschatz. Stralsund: 2006; VON FRICKS, Juliane, Liturgische Gewänder des Mittelalters aus St. 
Nikolai in Stralsund. Riggisberg: Abegg-Stiftung, 2008. 
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V roce 2019 a 2020 bylo veřejnosti ke shlédnutí nabídnuto postupně 103 restaurovaných 
rouch uložených v Lübecku. V muzeu byl kvůli tomu zřízen zvláštní sál 
(Paramentenraum), kde obměňovaný soubor můžeme spatřit. 
 
 
3.5.2 Rakousko 
Jitka Jonová, Milan Jančo  
 
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.115 Velkou zásluhu na 
tom mají významné muzejní instituce.116 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.117 Historická a neužívaná roucha uchovávají i 
v původních sakristiích či centrálních svozových depozitářích. Jejich prezentace je častá 
v různých lokálních muzeích, farních klenotnicích, někdy se užívají při zvláštních 
příležitostech i při liturgii.118 Významnými institucemi s dlouhodobou tradicí prezentace 
historického liturgického textilu jako součásti bohatých sbírek je Kaiserliche (respektive 
Geistliche) Schatzkammer ve Vídni119 či Schatzkammer v Klosterneuburgu.120  
Právě dlouhá tradice a bohaté sbírky historického liturgického textilu vedou 
k přehodnocování a úpravě metod a forem prezentace. V tomto duchu je velmi inspirativní 
snaha mnoha klášterů a dalších církevních institucí skutečně naplňovat soudobé trendy. 
Staré kláštery sice měly své historické depozitáře, ty však bylo někdy nutné nahradit 
depozitáři skutečně moderními, aby „paramentní poklad“ nashromážděný za mnoho let 
mohl být uchováván v odpovídajících podmínkách a také následně vhodně prezentován, 
jako např. v klášteře Admont ve Štýrsku.121 

                                                 
115 KOLLER, Manfred, Textilien und Ihre Restaurier-geschichte in der Denkmalpflege Österreichs. In: 
KOLLER, Manfred (ed.), Historische Textilien – Konservierung, Deponierung, Ausstellung. Klosterneuburg: 
Österreichische Sektion des Int. Institute for Conservation, 2008, s. 25–41.  
116 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). Viz https://www.kaiserliche-
schatzkammer.at/ [cit. 1.5.2019]. 
117 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. Klosterneuburg: Österreichische Sektion des Int. Institute for 
Conservation, 2008.  
118 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. 
119 SEIPEL, Wilfried, Hauptwerke der Geistlichen Schatzkammer. Medieninhaber und Herausgeber. Wien: 
Kunsthistorisches Museum Wien (KHM); Milano: Skira, 2007. 
120 HUBERT, Wolfgang Christian (ed.), Die Schatzkammer im Stift Klosterneuburg. Dössel: Janos Stekovics, 
2011. 
121 Po požáru v roce 1865 došlo k velkému poškození kláštera, přesto byly zachráněny mnohé knihy a 
paramenta, jichž je dodnes evidováno přes 800 od středověku až po současnost. Z důvodu nevyhovujících 
klimatických podmínek a nutných rekonstrukčních prací byl v někdejším barokním kapitulním sále 
vybudován 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. 



46 
 

Právě v Schatzkammer byla v roce 2016 realizována výstava Gottes Lob. Kirchliche 
textilien aus der zeit Maria Theresias.122 V místnosti před Hofburgkapelle a v 
Schatzkammer byla instalována paramenta z doby Karla VI. a Marie Terezie (18. století), 
která byla doplněna o moderní paramentní realizace. V případě Geistliche Schatzkammer 
po obnově expozice v 80. letech 20. století to bylo poprvé, kdy zde bylo vystaveno 
současné umění. Způsobu prezentace byla věnována velká pozornost, byly využity i 
oboustranně přístupné vitríny, paramenta byla vystavena jako jednotliviny – instalovaná na 
stojanech, bez alby. Velké vitríny u Hofburgkapelle umožnily vystavit více částí (kasule, 
dalmatika, pluviál) jedné ornátové sady.  
V roce 2017 byla v Klosterneuburgu realizována výstava Kirche, Kloster, Kaiserin – Maria 
Theresia und das sakrale Österreich123, v jejímž rámci byla také prezentována paramenta 
spojená s Marií Terezií. Expozice byla instalována jak v klosterneuburské klenotnici, tak 
v rámci prohlídkového okruhu klášterem (chodba před vstupem do reprezentačních sálů). 
V klenotnici byla zachována část stálé expozice (preciosa, biskupské berly a textilní 
fragmenty), paramentní expozici pak nahradila instalace vlastní výstavy. Paramenta byla 
instalována na stojanech, štoly a manipuly pak na samostatných stojanech. 
Převážná část paramentních exponátů pocházela z fondu Klosterneuburského kláštera, 
další pak z jiných rakouských sbírek (St. Pölten, Heiligekreuz atd.). Z České republiky tam 
byly zapůjčeny např. korunovační mitra z olomoucké katedrály sv. Václava doplněná o 
grafiku průběhu korunovace v katedrále sv. Víta v Praze, kasule z farnosti sv. Václava 
z Prahy-Proseka, šaty na Pražské Jezulátko z kláštera karmelitánů v Praze a šaty na sochu 
Panny Marie ze Dvora Králové nad Labem. 
 
Klášter augustiniánů kanovníků u kostela sv. Štěpána v Herzogenburgu. Klášterní 
klenotnice se souborem klášterních parament 
Milan Jančo 
 
První zmínka o klášteře augustiniánů kanovníků u kostela sv. Štěpána v Herzogenburgu 
pochází z roku 1112.124 Současná podoba kláštera je barokní. Jednotlivé liturgické textilie 
jsou vystaveny průběžně v celé expozici kláštera. Největší soubor historických parament je 
prezentován samostatně v bývalé sakristii soukromé chórové kaple (Chorkapelle). 
Místnost bývalé sakristie je po celém svém obvodu zařízena původním historickým 
mobiliářem. Část skříní má původní masivní dveře nahrazené dveřmi prosklenými. Každá 
takto upravená skříň má zadní stěnu překrytou světlešedým perforovaným plechem. Na 
něm jsou umístěny subtilní konstrukce polic pro jednotlivé exponáty. Rozměrnější textilie, 
dalmatiky, kasule a pluviály jsou umístěny na stojanech zhotovených na míru. 
Návštěvníkům je vždy představena jejich dorzální strana. U vystavených parament je 
dodržován anatomický princip prezentace: v dolní části vitrín jsou vystaveny pontifikální 
střevíce a v horních částech mitry. Soubory liturgických oděvů doplňují preciosa a 
pontifikálie. Z prostorových důvodů dochází ve skříních k částečnému překrývání 
jednotlivých kusů parament, které však celkový dojem nijak nenarušuje. 
Součástí instalace klášterní klenotnice je původní kredenční stůl se zásuvkami pro ukládání 
parament naležato, určený také k přípravě liturgických rouch před mší svatou. Na něm jsou 
                                                 
122 https://www.kaiserliche-
schatzkammer.at/fileadmin/content/KHM/Presse/2016/Gottes_Lob/PT_Paramente_dt.pdf 
https://onlinemerker.com/wien-schatzkammer-gottes-lob/ Viz SCHMITZ-VON LEDEBUR, Katja, Gottes Lob: 
kirchliche Textilien aus der Zeit Maria Theresias. Wien: KHM-Museumsverband, 2016. 
123 Kirche, Kloster, Kaiserin – Maria Theresia und das sakrale Österreich. Klosterneuburg: Stift 
Klosterneuburg, 2017. Dostupné na: https://www.stift-klosterneuburg.at/press/kirche-kloster-kaiserin/ 
124 Dem Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg begegnen. Ein kleiner Stiftsführer. Herzogenburg: 
Augustiner Chorherrenstift Herzogenburg, 2016. 
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prezentovány liturgické oděvy včetně alby, rochety a cingula, a to způsobem, jak se 
chystaly pro celebranta, který si je oblékal. Vystaveny jsou „běžnější“ liturgické textilie, 
vzhledem k tomu, že ze strany návštěvníků nelze vyloučit nedovolený dotyk. Bývalá 
sakristie s expozicí klášterní klenotnice má zcela zatemněná okna. Osvětlena je pouze 
v přítomnosti návštěvníků, což je další příspěvek k ochraně zde vystavených památek 
textilního umění. Počet prohlídek a návštěvníků ve skupině je rovněž regulován. 
 
 
3.5.3 Stát Vatikán a Itálie 
Jitka Jonová, Radek Martinek 
 
V Itálii existuje dlouholetá tradice prezentace sakrálního umění (včetně parament).125 Tato 
muzea najdeme ve většině měst při každém významnějším kostele.126 Církevní (diecézní, 
katedrální apod.) muzea prezentují široký záběr sakrálního umění. Liturgický textil 
představuje sice pouze jednu oblast, ale je nedílnou součástí snad každé takové expozice. 
Způsob prezentace je různorodý: od pouhé prezentace historického textilu v jednoduchých 
vitrínách přes instalované scény liturgických obřadů až po snahu o komplexní představení 
jejich historického vývoje a proměny výzdoby v závislosti na dobovém vkusu. V 
lokalitách, kde sídlil papež (kromě Říma to bylo zvláště ve středověku více měst), či kde se 
jednalo (jedná) o významná biskupská sídla nebo kláštery, můžeme dodnes najít velmi 
cenné a bohaté sbírky, ale i menší a zdánlivě méně důležité lokality mohou uchovávat 
velmi zajímavé exponáty či neobvyklé příklady prezentace. 
 
Vatikán 
Ve Vatikánu se s cennými historickými paramenty můžeme setkat na dvou místech. 
V rámci prohlídkové trasy ve Vatikánských muzeích (Musei Vaticani) a v tzv. papežské 
sakristii baziliky sv. Petra (Basilica di San Pietro), která je však přístupná obvykle jen 
menšímu množství návštěvníků a na zvláštní objednání. V neposlední řadě pak v Sala degli 
Indirizzi, jenž je součástí tzv. Křesťanského muzea (Museo Cristiano), jedné z nejstarších 
součástí Vatikánských muzeí. K nejstarším vystaveným objektům patří rozmanité 
byzantské vzorované tkaniny s figurálními výjevy (z kaple Sancta Sanctorum), a zvláště 
výběr nejcennějších rouch ze sakristie Sixtinské kaple (Sagrestia segreta dei papi). V roce 
2015 došlo k novému uspořádání expozice liturgického umění, včetně četných precios a 
parament. Také současná úprava využila původní skříně navržené architektem Raffaellem 
Sternem (†1820). 
Papežská sakristie (Sacrestia pontificia) je kromě obvyklé funkce, tj. místa přípravy 
duchovenstva a asistence na liturgii,127 prostorem na pomezí částečného depozitáře a 
expozice. Tato část sakristie zv. Tesoro je zařízena velkými prosklenými vitrínami, nejde 

                                                 
125 Již na výstavě dekorativního umění (první bienále ve Villa Reale v Monze r. 1923) byla paramenta 
prezentována jako příklad sakrálního umění (ačkoli tato instalace soudobé kritiky příliš nezaujala). MANNINI, 
Lucia, Italian exhibitions of modern sacred art, from the early 20th century to the 1930s / Mostre italiane di 
arte sacra moderna, tra l’inizio del Novecento e i primi anni Trenta. In: WELLINGTON GAHTAN, Maia – 
PEGAZZANO, Donatella (eds.), Sacred art and the museum exhibition – L’arte sacra e la mostra museale. 
Forum on museum and religion / Forum sui musei e la religion, Vol. III. Firenze: Lorenzo de’Medici Press, s. 
88–89. 
126 Od r. 1996 zde existuje Amei l’associazione musei ecclesiastici italiani (Sdružení italských církevních 
muzeí). http://www.amei.biz/pagine/musei-ecclesiastici-nuovo. Soupisy diecézních muzeí jsou vydávány pro 
jednotlivé regiony, např. Musei diocesani della Campania = The diocesan museums in Campania / a cura di 
Ugo Dovere. Milano: Federico Motta Editore, 2004. BONILAURI, Franco – MAUGER, Vincenza, Guida ai 
musei diocesani, d’arte sacra e conventuali in italia. I Musei diocesani in Italia I. – III.  
127 Sakristie je ve správě Ufficio del Custode del Sacrario Apostolico. 
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však o běžnou muzejní expozici, nýbrž o stále živé zázemí kostela, jež se stará jak o cenný 
historický fond kontinuálně budovaný po celá staletí, tak o současná reprezentativní roucha 
užívaná papežem a kardinály při aktuálních oficiálních příležitostech. Kromě liturgických 
textilií (včetně velmi početných souborů) tu opatrují i oděvy mimoliturgické povahy, tj. 
především papežská roucha pro oficiální příležitosti či ta užívaná v soukromí (sutany, 
pláště, klobouky, rukavice či obuv apod.). Některé z nich mají dokonce devocionální 
charakter, protože jejich bývalý uživatel došel po smrti úcty oltáře (jde vlastně o druhotné 
relikvie). Kromě toho opatruje sakristie i darovaná roucha, která byla římským pontifikům 
zaslána jako oficiální dary. Cenný soubor historických parament nebyl překvapivě po 
dlouhou dobu odborně zpracován, v nedávné době se jim však odborně věnovala Marzia 
Cataldi Gallo.128 Znovu tak byla nastolena otázka zřízení řádné expozice, která by 
návštěvníkům zpřístupnila tyto cenné liturgické předměty, prezentované pouze v menší 
míře v rámci tematicky koncipovaných výstav konaných v Římě i mimo něj. 
Další menší expozici parament najdeme např. v Lateránské bazilice. Zdejší Museo della 
Basilica bylo zřízeno v roce 1984. Zde je vystaveno především velké množství relikviářů, 
kalichů a procesních křížů středověkých, barokních i novodobých. V expozici je vystavena 
řada zlatem vyšívaných kasulí s papežskými či kardinálskými znaky, ale také tzv. pluviál 
papeže Silvestra zhotovený vyšívačskou technikou opus anglicanum, kterou měl podle 
tradice na sobě papež Bonifác VIII., když ve vatikánské bazilice vyhlašoval Svatý rok 
1300. Toto roucho se dříve nacházelo ve Vatikánských muzeích, ale dnes je vystaveno zde 
v sále Pia IX. 
V roce 2016 rozhodl papež František o zpřístupnění letní rezidence v Castel Gandolfo 
veřejnosti a její správu svěřil Vatikánským muzeím. V této papežské vile na břehu jezera 
Albano jsou tak od roku 2017 k vidění hlavně soukromé apartmány užívané římským 
biskupem už od 17. století. Část návštěvnické trasy doplňuje menší muzejní expozice 
věnovaná specifickému ceremoniálu papežského sídla a jeho životu. K vidění jsou tak 
rozmanité předměty, které užívali papežové a členové jejich dvora („domácnosti“) 
v soukromí i při oficiálních příležitostech. Ve dvou sálech tak může návštěvník spatřit 
výběr skvostných liturgických oděvů především z 16.–19. století, jež jsou vlastně nepřímou 
součástí dalších velkých souborů (ovšem nezpřístupněných) v sakristii Sixtinské kaple či 
baziliky sv. Petra. Většina z parament (třeba kasule) mají zvláštní, na míru zhotovené 
stojany z pletiva potaženého tkaninou, aby jimi byla nesena plocha náročně zdobená 
bohatými výšivkami. Tyto individualizované výstavnické korpusy však nenese spodní 
stojan, ani nejsou zavěšeny na háček shora; k jejich upevnění do prostoru překvapivě 
slouží prostá dřevěná tyč upevněná v ramenních partiích v rovině očí diváka. Ke stejné tyči 
jsou jednoduchým provlečením zavěšeny i menší součásti, tj. štoly a manipuly. Spodní 
plocha vitríny tak umožňuje bezproblémové vystavení plošně větších obřadních textilií, 
např. kališních vel a gremiále, ale i neobyčejně bohatě zdobených lněných korporálů a 
dalších pokrývek, které jsou obvykle prezentovány jen výjimečně.  
 
Velmi zajímavé soubory středověkých parament prezentují např. Anagni, Viterbo a Castel 
SantʼElia. 
Anagni bylo již v době římské říše oblíbeným letním sídlem císařů, na což ve středověku 
navázali papežové. Několik papežů dokonce přímo z Anagni pocházelo (např. Bonifác 
VIII.). Il museo della Cattedrale di Anagni bylo zřízeno u starobylé katedrály Zvěstování 
Panny Marie. Expozice muzea byla nedávno obnovena (2015) a je propojena se slavnou 
katedrální kryptou vyzdobenou románskými freskami s biblickými náměty, které patří k 

                                                 
128 CATALDI GALLO, Marzia, Le vesti dei papi: i parati della Sacrestia pontificia: Seicento e Settecento. 
Genova: De Ferrari, 2011; CATALDI GALLO, Marzia, Il Papa e le sue vesti da Paolo V a Giovanni Paolo II 
(1600–2000). Roma – Città del Vaticano: Edizioni Musei Vaticani, 2016. 
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nejlépe dochovaným románským freskám v Itálii. V expozici je prezentováno množství 
předmětů sakrálního umění (preciosa a další liturgické předměty, portréty prelátů, 
relikviáře a samozřejmě paramenta), ale i archeologických nálezů a již zmíněné románské 
fresky.129 Historické liturgické textilie najdeme v 1. patře (v sakristiích a pokladnici). V 
sakristiích jsou umístěny především liturgické oděvy. Např. kasule, pluviály a dalmatiky 
jsou instalovány na stojanech, kde je pod nimi umístěna alba. V expozici byla zohledněna 
zpravidla čelní strana. Štoly, cingula, mitry (některé z nich na podstavcích), ale i složená 
kasule s biskupským znakem, jsou pak zpravidla volně položeny ve spodní části vitríny. 
V prostorech sakristií převažují paramenta, pontifikálie a preciosa ze 17.–20. století.  
V klenotnici (Tesoro) je vystaven slavný soubor středověkých parament spojovaných 
s papežem Bonifácem VIII. ušitý u příležitosti oslav Svatého roku 1300. Patří k nim 
červená kasule, pluviál a dvojice dalmatik zhotovených technikou opus cyprense 
v Palermu, další roucha (kasule, tunicella) neméně nákladným způsobem v opus 
anglicanum. Některé z vystavených předmětů jsou ještě starší. Paramenta jsou instalována 
obvykle v samostatných svislých vitrínách, podobně i dochované fragmenty. Najdeme zde 
také mitry ze 13. století.  
V Castel SantʼElia (Provincia di Viterbo, severně od Říma) ve starobylé bazilice zasvěcené 
sv. Eliášovi se dochoval neobvyklý textilní poklad, který se po léta těšil mnohem více 
pozornosti badatelů celého světa než místních. Soubor přibližně dvou desítek 
bohoslužebných rouch z 11.–17. století totiž dodnes velmi dobře ilustruje pozvolný vývoj 
svrchního bohoslužebného roucha (tj. kasule) od jednoduché zvonové kasule 11. století až 
po silně přistřižený střih zkrácený po všech stranách z doby barokní. Výjimečnost kolekce 
spočívá v dochovaných „mezifázích“, které tak ilustrují pozvolnou proměnu střihu od 
vrcholného středověku přes renesanci. Používání stále pevnějších, tj. kovem protkávaných 
textilií způsobilo pozvolné zkracování po stranách a vznik prostřihů pro ruce na přední 
straně, což nakonec vedlo až k razantnímu houslovitému vykrojení. Tuto kontinuální 
vývojovou řadu mešní kasule zpropagoval v odborné liturgické literatuře především 
německý badatel Joseph Braun a dodnes se s ní setkáváme ve veškeré literatuře postihující 
toto téma. Přes svůj nesporný liturgický i historický význam byla tato malá kolekce 
středověkých rouch dříve umístěna ve skříních v turistickém zázemí poutního místa. 
Teprve její nedávné restaurování vedlo ke zřízení speciálních výstavních prostor v poutním 
muzeu (Museo della Spiritualità) přiléhajícímu k poutní bazilice.130 Současná prezentace 
odráží nejvyšší možné standardy dnešní doby. Stylizované stojany zohledňují i spodní 
albu, aby bylo poukázáno na siluetu nositele. 
Viterbo se ve středověku stalo významným centrem papežského státu a určitý čas zde sídlil 
papežský dvůr. V letech 1268–1271 se zde uskutečnilo nejdelší konkláve v dějinách. 
Najdeme zde Polo Monumentale Colle del Duomo, Palazzo dei Papi, Cattedrale san 
Lorenzo a Museo Colle del Duomo. Katedrála, dómské muzeum a papežský palác tvoří 
jeden expoziční komplex.131 V muzeu jsou prezentovány předměty sakrálního umění: 
preciosa, relikviáře, obrazy a také paramenta. V sále kanovníků jsou na stěnách umístěny 
portréty prelátů, viterbských biskupů a kardinálů. Jsou zde také instalovány vitríny (vždy 
pro jeden parament). Většinou jsou vystaveny kasule (z 18.–19. století) bez štol na 
stojanech v oboustranných vitrínách; prezentované kasule jsou zpravidla opatřené erby. 
V sousední místnosti jsou pak vystavena preciosa a relikviáře. 

                                                 
129 ANGELUCCI, David – COLADARCI, Claudia, Il Museo della Cattedrale di Anagni. La guida storico-
artistica. Roma: Ediziono Efesto, 2018. Dostupné na: https://www.cattedraledianagni.it/museo Angelucci 
130 MERCALLI, Marica – CHECCHI, Silvia, I paramenti liturgici di Castel SantʼElia: la loro storia e la 
cronaca del restauro. Roma 2012. 
131 BARBINI, Bruno, Viterbo. Storia e Capolavori. Firenze: Bonechi Edizioni Il Turismo, 2018, s. 26–35. 
Dostupné na: https://www.archeoares.it/cattedrale-di-san-lorenzo/ 
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V papežském paláci jsou vystaveny v samostatných vitrínách liturgické oděvy sv. Bonifáce 
z Ferenta (amikt, alba, cingulum a štola), podle tradice z 12. stol. s ozdobnými prvky z 6. 
století, v poslední době byly nicméně předatovány do 14. století.132  
 
 
3.5.4 Portugalsko 
Jitka Jonová 
 
Sé de Lisboa, Lisabon 
Od počátku 18. století lisabonští arcibiskupové dostali od papeže čestný titul patriarchy, 
který souvisel s nárůstem jejich moci. U katedrály byla zřízena klenotnice (byly využity 
také prostory kapituly), současná expozice pochází z roku 1993.133 Vystaveny jsou 
preciosa, relikviáře a paramenta, ale také různé předměty užívané lisabonskými patriarchy 
(používali podobné předměty jako římští papežové, např. sedia gestatoria či tiáru ve 
znaku). Prezentovaná paramenta a pontifikálie ve vitrínách pocházejí z 16.–19. století. U 
soupravy darované králem Manuelem (počátek 16. století) je zajímavé, že u soupravy ze 
stejné látky jsou dalmatika a tunicella odlišeny i střihem. 
Paramenta jsou instalována v místnostech, kam nedoléhá přímé sluneční světlo. Možné 
poškození světlem je eliminováno.  
 
 
3.5.5 Švýcarsko 
Milan Jančo 
 
Nadace Abegg – Abegg Stiftung,134 Riggisberg 
Nadace Abegg se od svého založení v roce 1961 profiluje jako světové odborné metodické 
centrum památek textilního umění. Jejími zakladateli jsou manželé Werner (1903–1984) a 
Margaret (1901–1999) Abeggovi, věnující se celý život sběratelství a odbornému výzkumu 
památek z této oblasti. Od roku 1967 sídlí nadace ve švýcarském Riggisbergu. Součástí 
sídla nadace jsou i úzce související prostory pro konzervaci a restaurování historického 
textilu, studijní prostory a badatelny, knihovna se zaměřením na užité umění, textilní 
umění a konzervaci a průběžně rozšiřované a modernizované muzeum se stálou expozicí 
s pravidelnými sezónními výstavami navazujícími na řešené vědecké projekty. Nadace 
Abegg vlastní sbírku historických textilií z časového úseku od starověku až po závěr 19. 
století.  
Velká pozornost je zvláště v rámci publikačních aktivit nadace věnována historickému 
liturgickému textilu.135 
 
  

                                                 
132 https://www.archeoares.it/arte-sacra-tesoro-dei-papi/veste-di-san-bonifacio/ 
133 LOURENÇO, Manuel Alves, Sé de Lisboa. Tesouro. Lisboa: 1996. 
134 Abegg-Stiftung; https://abegg-stiftung.ch  
135 Např. https://abegg-stiftung.ch/en/publication-category/single-publications/, kde najdeme publikace 
představující paramenta z vybraných církevních sbírek; na některých publikacích se podílel jako tehdejší 
pracovník Abegg Stiftung dr. Karel Otavský. 
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3.5.6 Prezentace v zámoří  
Markéta Grill Janatová 
 
Výstava mimořádná svým rozsahem a množstvím realizovaných zápůjček z evropských 
sbírek proběhla v Chicagu na přelomu let 1975 a 1976 pod názvem Raiment for the Lord’s 
Service: A Thousand Years of Western Vestments.136 Na bezmála dvou stech exponátů 
byla představena liturgická roucha od nejstarších z 11. století až po tehdy aktuální z roku 
1975. V chronologickém řazení textilií bylo zachyceno bohatství forem, uměleckého 
zpracování, textilních materiálů a výzdobných technik na liturgických oděvech.  
Z nedávných prezentací vystoupila svým konceptem zcela z intencí tradičních přístupů 
výstava Metropolitního muzea v New Yorku z roku 2018, která představila módu 
inspirovanou estetikou katolického náboženství. V rámci prezentace Heavenly Bodies: 
Fashion and Catholic Imagination byla v kontextu oděvních realizací návrhářů špičkových 
módních domů prezentována kolekce papežských rouch zapůjčených ze Sixtinské kaple.137 

Zdánlivě nesourodé oděvní oblasti – haute couture a oděv liturgie – spojuje zpracování 
luxusního textilního materiálu a kvalita uměleckého návrhu. Historický liturgický textil byl 
prezentován v jednoduchých skleněných vitrínách, instalační prvky byly minimalizovány a 
pro vizuální dojem návštěvníka potlačeny, aby vynikla kvalita jednotlivých rouch.  

                                                 
136 MAYER-THURMAN, Christa C., Raiment for the Lordʼs Service: A Thousand Years of Western Vestments. 
Chicago: Art Institute, 1975. (Katalog výstavy.) 
137 https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2018/heavenly-bodies 
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II. Praktická část 
 
 
 

4. Výstavní prostory  
 

 

4.1. Obecné podmínky 
Daniela Schalldach 
 
 
Předtím, než budeme vybírat výstavní prostor či jej jakkoliv upravovat, je nutné si 
uvědomit, s jakým historickým materiálem pracujeme a jaké jsou pro něj vhodné 
podmínky. V současné době se řídíme hodnotami uvedenými v následující tabulce.  
 

 
Tabulka č. 1 
Doporučené hodnoty pro jednotlivé druhy materiálů. Zdroj: Daniela Schalldach. 
 
Tato tabulka je pomyslným, ovšem nikoliv univerzálním návodem. Každý předmět je 
unikát a podmínky vystavení by se mu měly přizpůsobit, aby byla zabezpečena jeho co 
nejlepší ochrana. Pokud je na výstavu zapůjčen předmět z jiné instituce, je navíc 
pravděpodobné, že jednou z podmínek zápůjčky je udržování vhodných klimatických 
podmínek.  
Již při samotné žádosti o zápůjčku je tudíž třeba zjistit, zda instituce do daných podmínek 
exponát vůbec půjčí, případně jak náročné by bylo řešení adjustace a vytvoření vhodných 
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podmínek. Některá muzea a galerie, především jedná-li se o předmět ze zahraničí, po 
protější straně požadují i tzv. facility report. Tento dokument pojednává jak o stavu a 
zabezpečení budovy, ve které bude předmět vystavován, tak o klimatických podmínkách 
výstavních prostor.  
V naprosto ideální výstavě by měl každý předmět svoji vlastní kondiciovanou vitrínu či 
prostor s regulovaným klimatem. V praxi by se samozřejmě jednalo o nesmírně nákladnou 
záležitost. I samotné celkové kondiciování výstavních prostor je náročné. Jen velmi malý 
zlomek institucí je celoročně schopen zajistit podmínky odpovídající hodnotám v tabulce. 
Obecně se však snažíme ideálních podmínek dosáhnout z důvodů, které jsou popsány 
v následujících odstavcích. 
 
4.2. Výstavní prostor muzejního typu138 

Výběr a úprava podmínek samotných výstavních prostor jsou z hlediska preventivní 
konzervace vystavovaných předmětů jedněmi z nejdůležitějších kroků. Veškerý organický 
materiál, mezi který se textil počítá, je velmi citlivý na nevyhovující podmínky uložení i 
vystavení. U liturgických předmětů je situace ještě složitější tím, že se většinou jedná o 
materiál kompozitní, což znamená, že se předmět skládá z několika rozličných materiálů. 
V liturgickém textilu jde především o kovové nitě, perličky, kovové komponenty atd. Je 
zapotřebí výstavní podmínky upravit podle nejcitlivějšího materiálu. V následující kapitole 
je popsána celá problematika, počínaje výběrem a úpravou výstavních prostor přes převoz 
předmětů až po instalaci předmětů a péči o ně po dobu výstavy. 
 
4.2.1. Relativní vlhkost vzduchu (RV, RH) 
 
Relativní vlhkost je pro zachování předmětu důležitým faktorem. Snažíme se, aby se u 
textilního materiálu pohybovala kolem 50 %. Pokud RV klesne pod 40 %, začíná docházet 
ke ztrátě vlhkosti navázané na vláknech, křehnutí materiálu a jeho následné rychlé 
degradaci. Jestliže se textilní předmět dlouhodobě nachází v podmínkách s vlhkostí nad 65 
%, je vystaven riziku výskytu plísní a dalším procesům spojeným s vysokou RV (koroze 
kovových komponentů). Rovněž je důležité vyvarovat se skokových výkyvů. Doporučuje 
se, aby denní odchylka nebyla vyšší než ±5 %, neboť by docházelo k přílišnému namáhání 
vláken. Pokud je vystavovaným předmětem například kasule s výšivkou a kovovou nití, 
RV volíme v hodnotách pro textil, neboť je obecně náchylnější k poškození než kov. 
Snažíme se však RV držet na spodní hranici, aby nedocházelo k výrazné degradaci 
kovových komponentů. 
Klimatické i světelné podmínky je skoro vždy možné upravovat podle potřeby. Možnosti 
se vážou jak na finance, tak na zkušenosti a vynalézavost pověřených zaměstnanců. 
Nejefektivnější, ovšem zároveň i nejdražší mobilní možnosti regulace vlhkosti představují 
zvlhčovače a odvlhčovače.139 Je možné si zařízení po dobu výstavy pronajmout či vypůjčit 
z jiné instituce. Pokud se ve výstavě využije zvlhčovačů, je nutné vodu v zásobníku 
pravidelně doplňovat, aby nedocházelo k výkyvům vlhkosti. Je zapotřebí určit 
zaměstnance, kteří budou zařízení obsluhovat (doplňovat, nebo naopak vyprazdňovat 
vodu). Ideálně by se mělo jednat například o kustody či zaměstnance na prodejně 

                                                 
138 SELUCKÁ, Alena a kol., Metodika uchování předmětů kulturní povahy. Brno: Technické muzeum v Brně, 
2018. https://mck.technicalmuseum.cz/wp-content/uploads/2017/12/Metodika_WEB_final.pdf 
ŠKDRLANTOVÁ, Markéta. Doporučené podmínky pro uložení textilií. In: Textil v muzeu. Brno: Technické 
Muzeum v Brně, 2011, s. 3–5, 7.  
TÍMÁR-BALÁZSY, Ágnes – EASTOP, Dinah, Chemical principles of textile conservation. Oxford: Butterworth 
Heinemann, 1998.  
139 V době vzniku metodiky se cena průmyslového zvlhčovače/odvlhčovače pohybovala běžně do 10 000 Kč. 
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vstupenek, kteří ve výstavě působí každý den, aby nedošlo k dlouhodobější absenci 
obsluhy zařízení a tím i výkyvu RV. Pokud není možné zainvestovat do odvlhčovacího 
zařízení, lze vlhkost regulovat pomocí jiných absorbentů vlhkosti, například silikagelu. 
Výhodou oproti prvnímu způsobu je nižší pořizovací cena. Dané řešení je však vhodnější 
spíš pro menší prostory, jako například vitríny, neboť jeho účinnost není tak dobrá jako u 
odvlhčovacího zařízení. Rovněž je nutné vlhkostí již nasycený silikagel měnit za nový. 
Výhodou dané metody je její lokální použití. Zvolíme-li danou možnost, je potřeba do 
vitríny přidat i měřič teploty a vlhkosti, který bude klima pravidelně sledovat, a podle 
hodnot budeme muset měnit silikagel. Pokud bychom měřič nepřidali, je velmi obtížné 
hodnoty odhadnout a riziko vzniku nevhodného mikroklimatu se zvýší, neboť se jedná o 
nevětraný prostor, kde může docházet např. ke vzniku plísní. 
Relativní vlhkost není ovlivněna jen samotným prostorem a jeho schopností vlhkost udržet, 
ale i dalšími faktory, mezi které se řadí také návštěvníci. Pokud se podařilo prostor 
kondicionovat na požadované hodnoty, je vhodné zajistit, aby přítomností návštěvníků 
nedocházelo k výraznému narušení klimatické rovnováhy. Především pokud venku prší či 
sněží, měli by návštěvníci v šatně odložit mokrý deštník a svrchník. Jestliže by v mokrém 
oděvu vstoupili do výstavních prostor, došlo by k okamžitému zvýšení RV, protože 
v relativně teplém výstavním prostoru dochází k odpařování vlhkosti z kabátů.  
Jak již bylo několikrát zmíněno výše, je zapotřebí RV sledovat po celou dobu výstavy. 
Pozorovací zařízení může být jak vysoce kvalitní a profesionální, tak méně náročné 
v rámci finančních možností.140  
Pokud výstavní prostor nedisponuje klimatizací, regulovat teplotu lze převážně v zimních 
měsících topením. Teplo může do místnosti pronikat a unikat z ní skrz špatné utěsnění. Je-
li to možné, doporučuje se instalace závěsů nebo rolet, které tepelné výkyvy pomáhají 
regulovat.  
 
4.2.2. Teplota  
 
Vhodná teplota pro vystavování textilu se pohybuje kolem 20 °C. Tato teplota je přijatelná 
jak pro návštěvníky, tak pro předměty samotné. S vyšší teplotou se všechny degradační 
procesy urychlují (tzv. van Hoffovo pravidlo, kdy se při nárůstu teploty o 10 °C rychlost 
chemické reakce zvyšuje 2–4násobně). Na změnu teploty je rovněž navázaná změna RV. 
Pokud je teplota výrazně nižší než doporučených 20°C, je již finančně i logisticky náročné 
udržovat RV na úrovni 50 %. 
 
4.2.3. Osvětlení / Intenzita světla  
 
Pro organické materiály, kam spadá i textil, je důležitá naprostá eliminace UV záření, které 
působí jako hlavní iniciátor degradačních procesů. U nasvícení předmětu je důležitým 
pojmem intenzita osvětlení (hodnoty viz tabulka č. 1) udávaná v luxech (lx). Intenzita 
osvětlení/lux vyjadřuje osvětlení plochy, na jejíž každý čtvereční metr rovnoměrně dopadá 
tok jednoho lumenu. Laicky by se pojem dal shrnout jako intenzita nasvícení. I světlo 
s eliminovanou UV složkou má stále energii schopnou degradovat vystavený předmět. 
Proto se snažíme udržovat intenzitu osvětlení na nízké hladině, ideálně 50 luxů. Světlo 
způsobuje nejen viditelnou ztrátu barevnosti, ale rovněž další poškození. Důležité je 
operovat rovněž s faktem, že světlo, respektive jeho účinky jsou kumulativní. 
Významným souvisejícím faktorem je rovněž doba, po kterou je předmět světlu vystaven. 
Termínem popisujícím tuto skutečnost je osvit s jednotkou luxhodin (lxh). Doporučené 

                                                 
140 Cena těchto levnějších přístrojů se v době vzniku metodiky pohybovala kolem desítek či stovek korun. 



55 
 

hodnoty jsou opět uvedeny v tabulce č. 1. Počet luxhodin, po které je doporučeno předmět 
vystavovat, lze zjistit jednoduchým výpočtem zahrnujícím několik proměnných. Výpočtu 
dosáhneme tak, že počet hodin v týdnu, po něž je předmět vystaven světlu, vynásobíme 
intenzitou osvětlení. Pokud vezmeme jako příklad předmět ve výstavě, která je otevřena 6 
dní v týdnu po 10 hodin denně, je první proměnnou číslo 60. Předmět je nasvícen na 50 
luxů, což představuje druhou proměnnou. Výpočet tedy vypadá takto: 60 × 50 = 3 000 lxh 
(3 klxh) za týden. Jak je z výpočtu patrné, pokud dojde k navýšení intenzity osvětlení, měla 
by být zkrácena doba vystavení předmětu světlu. Pokud je zapotřebí vystavit předmět déle, 
je nutno snížit intenzitu osvětlení tak, aby byla dodržena celková výsledná hodnota. Po 
uplynutí doby vystavení by měl být předmět vrácen do depozitáře a po zbytek roku již 
nevystavován. Vhodné je ho ve výstavě vyměnit za obdobný předmět, který nebyl 
prezentován.  
Světlo hraje při instalaci velkou roli. Vystavovaný předmět může díky němu vyniknout i 
zaniknout. Také v případě nasvícení přizpůsobujeme intenzitu a dobu expozice 
nejnáchylnějšímu materiálu, což u liturgického oděvu zpravidla bývá textil. Pokud 
nepočítáme moderní syntetické polymery (polyester, polyamid), nejnáchylnějším textilním 
prvkem bude patrně hedvábí, obvykle tvořící svrchní vrstvu ornátů. Hedvábná látka je na 
světlo velmi citlivá, proto by se měla udržovat velmi nízká světelná intenzita i expozice. 
Hedvábné tkaniny mají často atlasovou vazbu, jež dobře odráží světlo a objekt tak působí 
leskle. Tento fakt často svádí k přesvícení objektu, aby lesk a luxus látky vynikly. 

 
Obr. 37 
Špatně osvětlený předmět se silně přesvícenou levou částí. 
 
Požitek z takto nasvíceného předmětu však nebude mít dlouhého trvání, neboť poškození 
světlem je nevratné. Pro měření intenzity osvětlení se používají tzv. luxmetry. Pouhým 
okem je i pro zkušenějšího pracovníka nemožné odhadnout správnou světelnou hladinu. 
Navíc pro oko malá odchylka v nasvícení může ve skutečnosti představovat rozdíl 
v desítkách luxů. V muzeích se často využívá kompaktní přístroj, který kromě luxů měří 
také teplotu, vlhkost a další veličiny. Je však možné pořídit i zařízení pouze s funkcí 
měření intenzity světla.141 Pokud ani tato investice není pro výstavu finančně přijatelná, lze 
si do chytrého telefonu stáhnout aplikaci s funkcí měření intenzity světla. Poslední 
zmíněná varianta však skrývá řadu úskalí: chytré telefony jsou rozdílné kvality a není 
možné je zkalibrovat. Takovýchto aplikací je navíc nespočet. Je-li tedy rozhodnuto měřit 
osvětlení pomocí chytrého zařízení, zvolená aplikace by měla mít alespoň dobré hodnocení 
a recenze. 
Moderní muzejní osvětlení nabízí řadu funkcí, mezi něž patří i regulace intenzity světla. 
Pokud osvětlení na výstavě nelze regulovat, existuje řada způsobů, jak se s problémem 

                                                 
141 Tyto certifikované a kalibrovatelné přístroje bylo v době vzniku metodiky možné pořídit za ceny 
pohybující se v řádu několika stovek či tisíc korun.  
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alespoň částečně vypořádat. Jednou z možností je nepřímé nasvícení předmětu tak, že 
hlavní proud světla míří mimo objekt. Je také možné využít různých rozptylovačů světla a 
filtrů, které intenzitu zmírní. Alternativně lze obdobné stínění vytvořit svépomocí z mírně 
světlopropustného materiálu, ovšem za dodržení bezpečnosti práce a protipožárních zásad. 
Důležitý je i výběr vhodného světelného zdroje. Samozřejmostí by měla být žárovka bez 
UV záření. Zároveň by světelný zdroj neměl při používání emitovat žádné teplo. 
Nežádoucí teplo je rizikové především v případě, že se žárovka nachází v uzavřené vitríně 
spolu s textilním předmětem. Zde hrozí riziko degradace textilního materiálu vlivem 
teploty, stejně jako nestabilita klimatu ve vitríně. 
Osvětlení výstavního prostoru by se mělo zcela obejít bez denního světla přicházejícího 
zvenku. Veškeré nasvícení by mělo být zajištěno pouze světlem umělým splňujícím výše 
uvedené nároky. Pokud se v sálu objevují okna, je vhodné zabránit přístupu přirozeného 
světla pomocí rolet či závěsů. Není-li možné okna zakrýt, lze světlo eliminovat různými 
soustavami a uskupením výstavním panelů či zatemněním takto osvětlené strany vitríny. 
Pro omezení průniku UV do výstavního sálu slouží fólie eliminující danou část záření. 
Instalací UV fólií však nedojde k omezení intenzity světla proudícího zvenčí.  
V závěru části věnované nasvícení předmětu je vhodné zmínit často opomíjený fakt – 
finální intenzita světla se měří až tehdy, jsou-li již rozsvícena všechna světla, která budou 
v expozici svítit. Nachází-li se tedy vystavovaný předmět ve vitríně s individuálním 
osvětlením, je zapotřebí mít při měření zapnuta všechna světla, jejichž záření na předmět 
dopadá, tedy například i celkové nasvícení výstavního sálu. 
 
 
4.2.4. Péče o vystavované předměty během výstavy 
 
Zavřením všech vitrín, nasvícením předmětů a nalepením popisků péče o exponáty 
nekončí. V průběhu výstavy je nutno kontrolovat klimatické podmínky, zda se některá 
proměnná hodnota nevychyluje z požadovaných rámců, či zda nedošlo k poškození 
instalačních prvků, které by tak mohly uškodit exponátům. Péče o exponáty v průběhu 
výstavy končí až s jejich uložením v depozitáři. 
 
Ochrana před prachovými polutanty a vystavení ve vitríně 
K preventivní ochraně předmětu během výstavy nepatří pouze úprava klimatu, ale i snaha 
o co největší ochranu artefaktu před dalšími polutanty a biologickým napadením. 
Nejvhodnějším způsobem vystavování liturgického textilu je prezentovat oděv ve skleněné 
vitríně. Předmět je takto chráněn před prachovými polutanty a dalšími nepříznivými vlivy, 
které by ho mohly ohrozit. Zároveň je vystavovaný předmět představen návštěvníkům 
zblízka. Především pokud se jedná o dlouhodobou výstavu či dokonce expozici, je použití 
vitríny jako ochrany proti prachu nezbytné. Prachové nečistoty se do výstavních sálů i 
v moderně vybavených muzeí dostávají mnohými způsoby. Jedním z nich je průvan, 
dalším například návštěvníci samotní. Vzhledem k vysoké zdobnosti a materiálové 
diverzitě liturgických parament je jejich očištění od prachových a jiných nečistot velmi 
komplikované. Vitrína zabrání vstupu většiny prachových částic.142 Z dlouhodobého 
hlediska se počáteční investice vrátí, neboť potenciální konzervátorský zákrok, který by si 
předmět v důsledku prachové degradace vyžádal, by se pohyboval v obdobných, nebo i 
vyšších hodnotách, než je cena vitríny. Pokud není vitrína vyrobena přímo na míru 
specifickému předmětu, může se navíc dále využívat pro další předměty. Nachází-li se 
vitrína ve výstavním prostoru, který neposkytuje ideální výstavní podmínky, především co 

                                                 
142 Pořizovací cena vitríny se pohybuje okolo 10 000 Kč, představuje tak finančně náročnější investici. 
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se vlhkosti týče, je zapotřebí monitorovat prostředí uvnitř vitríny, aby nedošlo ke vzniku 
nevhodného mikroklimatu.  
 
Biologičtí škůdci 
Stejně jako v depozitáři, je i ve výstavních prostorách nutné eliminovat možnost výskytu 
biologických škůdců. Ti se mohou dovnitř dostat z exteriéru i například 
prostřednictvím návštěvníků. Především vlna, kožichy a usně jsou v ohrožení jak škodným 
hmyzem, tak hlodavci. Hlodavci vzhledem ke své velikosti a poměrně rychlé identifikaci 
výskytu nepředstavují v expozicích častý problém, výrazně častější je výskyt škodného 
hmyzu. Indikace je však obtížnější a dlouho tak mohou pozornosti personálu unikat 
například moli. Za poměrně krátkou dobu může hmyz způsobit značné škody například na 
vlněných tkaninách.  
Výskyt škodného hmyzu v expozici nelze nikdy zcela vyloučit, sérií opatření však lze jeho 
dopad na vystavené předměty snížit. Dochází-li ve výstavním prostoru k úpravě 
klimatických podmínek větráním, je vhodné okna zajistit ochrannou sítí. Hlavně na jaře a 
rovněž na podzim je možný výskyt škodného hmyzu v oděvu příchozího návštěvníka či 
pracovníka muzea. Především vlněné kabáty, které jsou značnou část roku zavřené ve 
skříni, je vhodné nechávat v šatně. Některé druhy škodného hmyzu se můžou do 
výstavních prostor dostat i na květinách. Je proto vhodné živé květiny v expozici 
nevyužívat. Jako ochranná bariéra před škodným hmyzem dobře funguje vitrína. Pokud je 
ovšem do vitríny vložen infikovaný předmět, může naopak vitrína fungovat jako pomyslný 
inkubátor.  
Vystavené exponáty by se měly v expozici pravidelně kontrolovat, zda nejsou napadeny. 
Často postačí optická kontrola. Poměrně účinné jsou rovněž pasti na škodný hmyz a 
feromonové pásky.  
Pokud se v expozici škodný hmyz vyskytne, poškozený předmět co nejrychleji z místa 
odstraníme, aby nedošlo ke kontaminaci zbylých textilních předmětů. V žádném případě se 
nesmí na historický textil používat komerční prostředky, především spreje, určené 
k likvidaci daného hmyzu. Insekticidy by mohly způsobit závažné a nevratné poškození 
vystavovaného objektu. Může dojít ke změně barevnosti, zkorodování kovových nití a 
mnohým dalším ztrátám. Neexistuje univerzální postup pro likvidaci škodného hmyzu na 
textilních předmětech, který by mohl laik bezpečně provést. Je vždy nutné se obrátit na 
restaurátora textilu, aby určil způsob dezinsekce. Restaurátor bude pravděpodobně volit 
mezi plynováním či vymražením předmětu. Obě tyto metody jsou bezpečné, ovšem musí 
být provedeny s ohledem na předmět, jinak by jej opět mohly poškodit. Nutno podotknout, 
že obě metody jsou finančně nenáročné.  
Nejčastějším škodným hmyzem textilu je mol šatní. Živí se živočišným materiálem, tedy 
především vlnou a kožešinou. Pokud se v expozici vyskytne létavý hmyz, je vhodné se 
pokusit ho chytit bez poškození, aby byla možná jeho pozdější identifikace. Mol šatní má 
specifické morfologické znaky, které ho odlišují od mola potravinového. Pokud se potvrdí 
výskyt mola šatního, postupuje se podle odstavce výše. 
 
 
4.2.5. Zabezpečení a ochrana před návštěvníky 
V neposlední řadě je zapotřebí předmět ochránit před návštěvníky. Menší předměty je 
doporučeno vystavovat ve vitrínách či v jinak zabezpečeném prostoru. Pokud se některé 
předměty nacházejí mimo vitrínu, je dobré určit návštěvníkům bezpečnou vzdálenost od 
exponátu. Takto může posloužit linka na podlaze, ovšem efektivnější je provazová bariéra, 
kterou návštěvník nemůže přehlédnout. Především u výstav s užitým uměním má část 
návštěvníků nutkání materiál hapticky vnímat, sedat si či odkládat věci na čalouněný 
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nábytek atd. Již na začátku je vhodné návštěvníkům informační tabulí či slovně 
připomenout, že na exponáty se nesahá. Dodržování této zásady by měly kontrolovat 
v ideálním případě jak kamery, tak kustodi. Většina návštěvníků je spořádaná a pravidla 
dodržuje, přesto však může dojít k poškození předmětu, například při zakopnutí. Mezi 
exponáty by měly být rozestupy, aby například návštěvník pořizující fotodokumentaci při 
nepozorném couvání nenarazil do předmětu za ním. Zde opět dobře poslouží zábrana z 
provazů. Z bezpečnostního hlediska je ve většině institucí doporučeno, aby návštěvníci 
nechávali objemnější zavazadla v šatně. Zde je dobré návštěvníkům problém osvětlit: že se 
nejedná o nedůvěru instituce vůči nim, nýbrž o ochranný prvek, který má především 
eliminovat možnost zachycení batohu o předmět a jeho destrukci. Na mnoha výstavách již 
k takovému poškození došlo.  
 
 
4.2.6 Shrnutí 
Výše zmíněná základní pravidla by se měla při vystavování liturgického textilu dodržovat. 
Vhodný způsob vystavení historického textilu stojí na dvou pilířích – finančním a lidském. 
Finanční zabezpečení bývá velkým kamenem úrazu výstavních projektů. S nulovým 
rozpočtem dnes nelze vytvořit výstavu, která by lahodila oku konzervátora, historika 
umění, architekta i diváka. Dobré výstavní podmínky vystavovatele vždy finančně zatíží. 
Systematickými úspornými kroky lze však finanční zátěž výrazně snížit. Co se dražšího 
vybavení týče (zvlhčovač, odvlhčovač), je vždy možnost si zařízení za určitý obnos 
pronajmout či půjčit od jiné, například muzejní instituce. Pokud si člověk něčím není jistý, 
je zde opět možnost obrátit se na odborné muzejní pracovníky, kteří se ve většině případů 
podělí o rady a zkušenosti. Velká část institucí má či v minulosti měla s výstavními 
podmínkami problém, proto není na místě ostych nebo stud. Jediným špatným řešením by 
bylo na osvědčená klimatická doporučení a postupy při nakládání s historickým 
předmětem rezignovat. 
 
 
 
4.3. Výstavní prostor in situ v sakrálních a památkových objektech 
 
 
4.3.1 Obecné zásady pro krátkodobé prezentace 
Daniela Schalldach 
 
V dnešní době se stává populárním představovat návštěvníkům liturgické oděvy i při 
dočasných příležitostech, jakými jsou například Noc kostelů nebo různé liturgické svátky. 
Během vystavení je ideální dodržovat opatření uvedená v kapitole 4.1 a 4.2. Při 
krátkodobých expozicích, především v prostorách kostela, bývá však jen malý prostor na 
regulování klimatických podmínek. V každém případě je zapotřebí i na takto krátkou dobu 
předmět ochránit alespoň v rámci možností. Textilní materiál umísťujeme do prostor, kam 
na něj nebude dopadat denní světlo, rovněž ho není vhodné umístit do prostor 
přesvícených. Oděvy také není dobré vystavovat v prostorách, o kterých víme, že zde RV 
výrazně překračuje 50 %, neboť i za krátkou dobu by mohlo dojít k napadení předmětu 
sporami plísní. Při krátkodobých výstavách typu Noci kostelů se očekává hojná účast 
návštěvníků, kteří pro předmět představují výrazné riziko. Nemusí se jednat o krádež 
samotnou či vědomé poškození – mnohem častější je poškození způsobené neopatrným 
pohybem, což může vést ke spadnutí figuríny s oděvem, poškození či odtrhnutí 
jednotlivých částí. I sahání na předmět je nutno eliminovat. Předmět by měl mít vyhrazen 
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svůj bezpečný prostor tak, aby byl vidět a aby do něj návštěvník nemohl v neopatrnosti 
vrazit. Ze stejného důvodu by se u oděvu nemělo koncentrovat větší množství lidí. Zábrany 
(pásky, provazy atp.) by měly být od předmětu dostatečně daleko, aby návštěvníka 
odradily od haptického vnímání předmětu, na druhou stranu by ale neměly být umístěny 
v příliš velké vzdálenosti, aby neměl návštěvník potřebu se při studiu památky výrazně 
předklánět a tím zvyšovat riziko ztráty rovnováhy.  
Pokud výstava trvá několik dní, je vhodné předmět v mezičase – vzhledem k vysoké 
prašnosti v kostelech – zakrýt. Obal by měl být propustný pro páry, aby se zabránilo 
vzniku mikroklimatu, ideálně by však neměl propouštět kapaliny. Pokud je obal 
neprůhledný, ochrání alespoň částečně předmět i před světlem. Nejvhodnějším materiálem 
je Dupont Tyvek 1442 R, preferovaný restaurátory, neboť splňuje požadavky uvedené 
výše. Dá se šít na šicím stroji, je lehký a hladký, což eliminuje nebezpečí zachycení 
ozdobných komponentů a poškození předmětu. Lze rovněž použít čistou netkanou textilii 
či plátno z nebělené bavlny. Zde ovšem existuje riziko zachycení předmětů, proto by mělo 
být překrývání i odkrývaní velmi opatrné a ideálně by se na něm měly podílet dvě osoby, 
kdy jedna manipuluje s plátnem a druhá kontroluje, že se do něj nic nezachytilo.  
Nevhodný je polyetylenový obal (igelit), neboť nepropouští vlhkost a ve vlhkých 
prostorech by mohlo dojít ke vzniku mikroklimatu a plísní.  
Pokud předmět není vystavován ve vitríně, adekvátní podložkou je deska, na kterou se 
předměty budou aranžovat. Deska by měla být v první řadě čistá a z inertních materiálů 
(sklo, plexisklo, měkké dřevo, nerezová ocel).143  
Je nutno mít na paměti, že dlouhodobá expozice textilních předmětů v nevhodném 
prostředí, kde nelze regulovat klimatické podmínky, je pro předmět vysoce riziková. Proto 
není vhodné textilní materiály vystavovat v těchto podmínkách déle, než je nezbytně nutné.  
 
 
4.3.2 Předpisy a požadavky církve na sakrální, liturgický prostor 
Jitka Jonová 
 
V konstituci o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium Druhého vatikánského koncilu 
(1962–1965) byl vysloven požadavek na zřízení diecézní liturgické komise v každé diecézi 
(SC č. 45) a komise pro sakrální umění (čl. 46, 126); těmto komisím přísluší projednávat 
záležitosti úprav posvátného prostoru a jeho adaptace. 
V článku 124 byly stanoveny obecné požadavky na umělecká díla, nad jejichž 
dodržováním mají bdít ordináři daného místa. Biskupové mají zamezit přístup do Božího 
domu a na jiná posvátná místa těm výtvarným dílům, která jsou v rozporu s vírou, mravy 
nebo křesťanskou zbožností, nebo dokonce urážejí pravé náboženské cítění buď 
znetvořenou podobou, anebo neumělostí, prostředností nebo nepravdivostí. Při stavbě 
kostelů se má pečlivě dbát na to, aby dobře sloužily liturgickým úkonům a aktivní účasti 
věřících. 

                                                 
143 Nevhodnou, avšak kvůli finanční dostupnosti častou podložku představuje dřevotřísková deska. 
Nízkomolekulární sloučeniny, které dřevotříska většinou uvolňuje, představují pro předměty nebezpečí. 
Předměty je proto zapotřebí od desky oddělit. Ideálně by mezi předměty a plochou měla být vrstva 
melinexové fólie, která zabrání interakci výparů s předměty. Pokud není tato fólie dostupná, je vhodné 
izolovat je alespoň fólií polyetylenovou (igelitem), která se kvůli estetickému hledisku může překrýt 
například čistým ubrusem. Uvolňované nízkomolekulární sloučeniny představují častý problém u levnějších 
materiálů neznámého složení. Jedná se o výpary, proto by měla být izolační vrstva mezi deskou a předmětem 
nepropustná pro páry (tj. například pouze ubrus nepomůže, neboť je paropropustný). Pokud se jedná o velmi 
krátkou expozici typu Noc kostelů, funguje zmíněný ubrus alespoň jako částečná ochrana, která je lepší než 
nic, ovšem v žádném případě by se nemělo jednat o dlouhodobé řešení. V opačném případě by mohlo dojít 
k porušení chemické struktury materiálů a jejich relativně rychlé degradaci. 
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Ustanovení Druhého vatikánského koncilu byla zohledněna také v novém Kodexu 
kanonického práva z r. 1983, kde se na posvátná místa jako kostel, kaple, poutní svatyně, 
oltáře a hřbitov zaměřují kánony 1205–1243. 
Tyto obecné normy stanovují závazný přístup k posvátnému prostoru, který je potřeba 
respektovat i při přípravě eventuální expozice v něm:  
- kán. 1210. Na posvátném místě je přípustné pouze to, co slouží konání bohoslužby a 
podpoře zbožnosti a náboženství; zakazuje se, co se neshoduje s posvátností místa. Ordinář 
může pro jednotlivé případy dovolit i jiné užití, které není v rozporu s posvátností místa. 
- kán. 1220 – § 1. Všichni, jichž se věc týká, dbají, aby v kostelích byla dodržována taková 
čistota a výzdoba, jaká náleží domu Božímu, a do kostelů se nepřipustí nic, co není 
v souladu s posvátností místa. 
Expozice umístěná v liturgickém prostoru, ať už dlouhodobá, nebo krátkodobá, nesmí být 
v rozporu s posvátností místa a nesmí bránit konání bohoslužeb či jej omezovat. Stejně 
jako při obnově kostelů je nutné respektovat zásady a normy liturgie a posvátného umění. 
(srov. kán. 1216) 
V době bohoslužeb je vstup do kostela svobodný a bezplatný (kán. 1221), ale mimo 
bohoslužby, pokud tam návštěvník vstupuje „jako do muzea“, tedy za účelem prohlédnutí 
architektury, interiéru a případné expozice, může být vyžadováno vstupné (obvykle je 
v katedrálách a poutních místech vyhrazeno bezplatně přístupné místo pro osobní 
modlitbu). 
 
Posvátná místa „předaná ke světskému užívání“ 
Kanonické právo stanovuje, že posvátná místa ztrácí své posvěcení nebo žehnání, pokud 
byla z velké části zbořena nebo byla buď rozhodnutím místního ordináře, nebo ve 
skutečnosti trvale předána ke světskému užívání (srov. kán. 1212). V tom případě se na 
dané místo již nepohlíží jako na posvátný či liturgický prostor. V České republice se po 
roce 1950 „fakticky“ dostala do světského užívání řada kostelů, které dnes slouží jako 
výstavní prostory, např. bývalý piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli144 či 
Muzeum barokních soch Chrudim.145 
V dnešní době se také řeší tzv. nadbytečné kostely, které nelze využít pro bohoslužebné 
účely; v tomto případě je možné je v souladu s kán. 1222 předat k počestnému světskému 
užívání.146 Využití kostelů, které již neslouží k bohoslužebným účelům, představuje stále 
nedořešenou otázku.147 
 
Vitríny z kostela nedělají muzeum 
Sakrální prostor sice neslouží primárně jako muzeum, ale jsou zde prezentovány předměty, 
které se těší náboženské úctě, např. ostatky svatých, milostné sochy či obrazy. Z barokní 
doby se nám dochovaly např. skleněné rakve na oblékané ostatky, předměty spojené se 
světci, schránky na milostné sošky, které jsou svým způsobem také vitrínami, 
umožňujícími vidět vystavený předmět a projevit mu úctu, ale zabraňují jeho poškození 
(prachem, návštěvníky apod.). V tomto ohledu je nutné odlišit, zda má vitrína za cíl 

                                                 
144 Tento kostel je příležitostně využíván také k liturgickým účelům https://www.zamecke-navrsi.cz/cs/m-6-
piaristicky-kostel  
145 http://www.barokochrudim.cz/  
146 Kán. 1222 – § 1. Jestliže některého kostela nelze žádným způsobem použít k bohoslužbám a není možnost 
jej obnovit, může jej místní ordinář předat k počestnému světskému užívání; § 2. Kde vyžadují jiné závažné 
důvody, aby se některý kostel již dále nepoužíval k bohoslužbám, může jej diecézní biskup po projednání 
s kněžskou radou předat k počestnému světskému užívání se souhlasem těch, kteří si v něm zákonně 
vyhradili práva, a pokud se tím neublíží prospěchu duší. 
147 Nová využití pro staré kostely. Ústí nad Labem: Albis international, 2002. 
https://www.katyd.cz/clanky/na-kostelu-nikdo-nezbohatne.html  
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ochranu předmětu, jenž je stabilně vystaven k úctě věřících (a je tedy v souladu 
s posvátností místa), nebo ochranu předmětu vystaveného jako umělecký exponát v rámci 
dlouhodobé či krátkodobé výstavy (v tomto případně nesmí narušovat vlastní liturgický 
prostor). 
 

 
Obr. 38 
Olomouc – krypta katedrály sv. Václava. Krypta katedrály se již od 70. let 20. století 
využívá k příležitostným výstavám. Jsou zde trvale instalovány vitríny, které umožňují 
bezpečnou prezentaci citlivých předmětů (paramenta, preciosa apod.). Coby někdejší 
liturgický prostor, ve kterém jsou oltáře, zároveň krypta umožňuje vytvářet tematické 
scény. Na snímku je zachycena výstava Ornamenta episcopi.  
 
 
4.3.3 Příklady prezentace parament in situ v sakrálních objektech (krátkodobé a 
dlouhodobé) 
 
Kostely a jiné liturgické prostory patří k místům, kde byla a jsou liturgická roucha užívána 
při bohoslužbách, někdy se však mohou stát místem i jejich „mimoliturgické“ expozice. 
V liturgicky využívaném prostoru (presbytář a loď kostela) kostelů jsou expozice 
zřizovány spíše výjimečně, a pokud ano, jedná se spíše o expozice krátkodobé. Jiným 
případem může být sakristie, kde byla – a často ještě jsou – liturgická roucha uložena a 
kterou lze využít pro prezentaci parament, zvláště pokud je sakristií více nebo jsou 
dostatečně prostorné. Dalším místem i pro dlouhodobé expozice se mohou stát oratoře, 
boční samostatné kaple (pokladnice), ochozy apod., kde je prostor pro prezentaci a zároveň 
to nenarušuje liturgické využití kostela. 
Jedním z nejčastějších příkladů krátkodobé prezentace parament, často umístěné i 
v liturgickém prostoru či v sakristii, je prezentace při každoroční Noci kostelů.148  

 

                                                 
148 Akce vznikla v Německu v roce 2001 s cílem přiblížit křesťanství široké veřejnosti a v České republice se 
koná pravidelně od roku 2009. Viz https://www.nockostelu.cz/ 
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Obr. 39 
Noc kostelů. Pardubice, kostel sv. Bartoloměje. Prezentace parament a dalších liturgických 
předmětů doprovázená odborným výkladem.  
 

 
Obr. 40  
Noc kostelů. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blučina, 28. května 2021. 
 

 
Obr. 41 
Noc kostelů. Znojmo, 9. června 2017.  
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Obr. 42 
Prezentace oděvů na Jezulátku v liturgických barvách. Noc kostelů, sv. Pankrác, Praha-
Nusle, 28. květen 2021. 
 
 
Výběr exponátů pro vystavení lze volit podle různých hledisek (viz kapitola Proč 
prezentovat liturgický textil). K realizaci náročnějšího výstavního záměru je možné přizvat 
odborníky, ať už působící v rámci farností, nebo jinde (spolupráce s muzejními 
institucemi). Oblíbeným kritériem výběru parament jsou barvy odpovídající období 
liturgického roku. Stačí vytisknout popisky vysvětlující užívání různých liturgických barev 
a vystavit roucha odpovídající počtu liturgických barev. Jelikož se liturgické barvy dají 
zřetelně poznat na paramentech zhotovených až od 19. století, je možné z prezentace 
vynechat nejstarší a na péči náročnější textilie. 
Ať už se výběr parament řídí jakýmkoliv hlediskem, je důležité dodržet způsob vystavení, 
který nebude textilie ohrožovat, tedy zajistit správný způsob zavěšení nebo položení, 
eliminovat doteky návštěvníků a zabránit odcizení předmětů. Výběr parament pro 
vystavení při Noci kostelů lze spojit s pravidelnou kontrolou jejich stavu a preventivními 
zásahy (např. vyprat ochranné obaly či prostěradla, odsát prachové nečistoty 
z vystavovaných parament apod.). 
Kromě vystavování v rámci Noci kostelů bývají paramenta krátkodobě vystavována i při 
jiných příležitostech, např. různých výročích ve farnosti a prohlídkách pro školy či jiné 
zájemce. Expozici parament lze spojit také s komentovanou prohlídkou. 
 
Pokud by pro trvalejší expozici měly být umístěny do vlastního liturgického prostoru s 
využitím např. vitrín či jiných výstavních pomůcek trvalejšího charakteru, je nutné 
respektovat poslání liturgického prostoru. Úpravy je nutné konzultovat s památkovým 
odborem příslušného ordinariátu. Vitríny je vhodné směřovat do míst, kde neruší pohled na 
oltář a liturgický prostor.  
V liturgickém prostoru bývají častěji prezentovány paramenta a oděvy světců (např. 
oblékaná těla mučedníků, paramenta či oděvy spojené s konkrétními světci).149 
Vždy záleží na konkrétní situaci a záměru prezentace. 
 

                                                 
149 V kostele sv. Josefa na Kahlbergu (Vídeň) je ve vitríně u zdi před presbytářem skleněná vitrína s oděvy 
upomínající na papeže sv. Jana Pavla II. https://www.nichtzuhause.at/st-josef-am-kahlenberg/ 
V kapli sv. Jana Sarkandra v Olomouci je vedle mučicích nástrojů v samostatné vitríně prezentována i kasule 
se zpodobněním tohoto světce. 
https://czwiki.cz/Obr%c3%a1zek/Soubor:Orn%c3%a1t%2c_kaple_svat%c3%a9ho_Jana_Sarkandra%2c_Olo
mouc.jpg  



64 
 

 
Obr. 43 
Moderní kasule s motivem sv. Jana Sarkandra, umístěná v dolní části kaple sv. Jana 
Sarkandra v Olomouci, vedle mučicích nástrojů, na nichž byl sv. Jan Sarkandr umučen.  
 
 
 
4.3.4 Obecné zásady k použití vitrín při prezentaci in situ  
Alena Samohýlová 
 
Pro dlouhodobé vystavení parament je nutné vystavení ve vitríně. Výstavní vitrína je 
navrhována do předem určeného prostoru. Pro vystavení v kostele je kvůli vlhkosti 
nevhodné instalovat vitríny těsně ke zdi nebo jako přízední vitríny přímo na zeď. Má-li být 
předmět pohledový jen z jedné strany, případně z bočních stran, pak je zadní strana vitríny 
nejlepší dřevěná. Vhodná je deska z měkkého dřeva (např. smrk, jedle), zcela nevhodná je 
dřevotříska s použitím fenolformaldehydových pryskyřic (viz kapitolu 7.1.2). Vitrína by 
měla mít sokl a neměla by stát přímo na kamenné podlaze. Dřevo je materiál, který bude 
částečně stabilizovat nepříznivé podmínky okolí. Vitrína musí být umístěna tak, aby na ni 
v žádnou denní dobu a v žádném ročním období nedopadalo přímé sluneční světlo. Přesto 
je jistotou chránit skla vitríny fóliemi proti průchodu ultrafialového záření. V kostelních 
prostorech, osvětlených okny ve velkých výškách, není nutné instalovat dodatečné umělé 
osvětlení. Vlastní vitríny by měly být prostorné, předmět se nikde nesmí dotýkat vnitřních 
stěn. Větší prostor ve vitríně je příznivější pro stabilizaci a udržení vhodných klimatických 
podmínek. Proto je třeba plánovat velikost vitrín tak, aby kolem předmětu zůstával prostor 
alespoň 10 cm. Do vitríny by měl existovat uzavíratelný přístup, a to kvůli možnosti 
vložení přístroje k měření aktuálních podmínek (relativní vlhkost, teplota) nebo pro vložení 
silikagelu.  
Při vystavení v prostorech, kde nelze udržet stabilní klimatické podmínky, musí být způsob 
vystavení závislý především na předpokládané délce vystavení. Při krátkodobé, tj. 
několikadenní prezentaci můžeme paramenta vystavit v církevních prostorech bez vitríny. 
Období pro vystavení vybíráme nejlépe mimo jaro (březen, duben), pozdní léto a podzim 
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(srpen, září, říjen), kdy bývá celkově zvýšená venkovní relativní vlhkost vzduchu, a ani 
větrání tedy nemůže být účinné.  
 
 
4.3.5 Shrnutí doporučení pro expozice mimo muzea 
 
Kostely, kaple, farní budovy – farní expozice 
Historické liturgické textilie patří často k bohatství jednotlivých farností. Prezentace 
vybraných exponátů z těchto fondů nejen upozorní na historické liturgické textilie 
vztahující se k dějinám farnosti, ale také může posloužit ke zvýšení povědomí o potřebě 
tyto historické textilie chránit a uchovávat v odpovídajících podmínkách. 
 
Scénář výstavy/expozice 
Co je cílem expozice: např. ukázat zajímavá paramenta, poukázat na jejich funkci, 
připomenout jejich příběh atd. 
 
Výběr parament 
Souvisí se scénářem výstavy. Při výběru je však nezbytně nutné zvážit stav dochovaných 
parament, např. je třeba dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
Důležité faktory: 
Délka trvání výstavy 
V případě, že se jedná o trvalejší expozici (měsíc a déle), je vhodné konzultovat její 
podobu s odborným pracovištěm (diecézní konzervátorské centrum či muzeum). 
 
Místo pro expozici 
Vhodná je budova (např. fara), v níž je možné eliminovat teplotní výkyvy a vlhkost a 
zabránit poškození či dokonce zcizení parament. Pozor na prašnost. 
 
Kostelní prostor jako místo pro expozici 
Obvykle se jedná o prašné prostředí, kde není konstantní teplota ani vlhkost. Expozice by 
tak měla být jenom krátkodobá, např. při Noci kostelů.  
Pokud má expozice trvat déle, je třeba respektovat liturgickou funkci prostoru, nebo ji 
umístit do prostoru, který není liturgicky využíván (krypta, neužívaná sakristie, oratoř 
apod.). 
 
Výstavní pomůcky 
U svépomocně vyrobených výstavních pomůcek je nutné, aby měly odpovídající 
parametry pro vystavování parament. 
V případě, že se předpokládá častější/pravidelné vystavování parament, je vhodné pořídit 
vhodné výstavní pomůcky (paramentní stojany, ramínka, vitríny) pro opakované použití. 
 
Je třeba pamatovat na ohrožující faktory (podrobně viz kapitoly 4.1 a 4.2). 
 
Osvětlení – Předmět nesmí být umístěn na přímém slunečním nebo nevhodném umělém 
světle. 
 
Prach – Při dlouhodobé expozici je vhodné umístit paramenta do vitrín, aby se zabránilo 
jejich zaprášení. V prašném prostředí není vhodné paramenta bez vitrín vystavovat 
dlouhodobě. Umístění vitrín nicméně nesmí narušit využívaný liturgický prostor. 
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Vlhkost – Prostředí, kde jsou paramenta vystavována, by mělo mít konstantní klimatické 
podmínky, nesmí se jednat o prostředí příliš vlhké. Vhodným obdobím mohou být letní 
měsíce (nižší vlhkost v důsledku větrání).  
 
Teplota – Velké teplotní výkyvy mohou poškodit materiál parament. 
 
Živočišní škůdci – Je naprosto nezbytné zabránit přístupu škůdců z řad hlodavců či 
hmyzu. 
 
 
4.3.6 Historické liturgické textilie v kostelích a kaplích hradů a zámků ve správě 
Národního památkového ústavu 
Milan Jančo 
 
Přijetím zestátněného souboru uměleckých předmětů a děl uměleckého řemesla převzal 
stát odpovědnost za jeho zachování pro budoucí generace. Platilo to i pro rozsáhlé soubory 
památek textilního umění profánního a sakrálního charakteru. Nešlo jen o to, zajistit 
vhodné prostory pro bezpečné uložení tisíců kusů historického mobiliáře ze zestátněných 
hradů a zámků a dalších objektů, ale též poskytnout metodické vedení zaměstnancům 
institucí spravujících zestátněné mobiliární fondy tak, aby bylo zajištěno jejich co 
nejvhodnější a nejbezpečnější dlouhodobé uložení v depozitářích spolu s co nejvhodnější a 
nejšetrnější prezentací v rámci prohlídkových tras zpřístupněných interiérů hradů a zámků 
i v rámci krátkodobých a sezónních výstav. V letech 1963 až 2018 státní památková péče 
zajistila přípravu a vydání odborných metodik věnujících se ochraně, uložení a prezentaci 
historických mobiliárních fondů. Část z nich seznamovala také s péčí o památky textilního 
umění. Ani jedna z nich se nevěnovala výhradně ochraně, zachování a prezentování 
historických liturgických textilií. Problematika zacházení s historickými liturgickými 
textiliemi byla řešena v rámci širší problematiky péče o památky textilního umění a jejich 
ochrany, v užším segmentu v rámci řešení problematiky ochrany, uchování a prezentování 
historických oděvů, světských i církevních. 
 
V roce 1963 vydal Státní ústav památkové péče a ochrany přírody příručku Péče o 
památkové interiéry a jednotlivé druhy památkového mobiliáře,150 kterou sestavil Oldřich 
Jakub Blažíček. Příručka se věnovala také památkám textilního umění. Věra Nejedlá,151 

která kapitolu věnovanou textilu připravila, sledovala možnosti nejvhodnějšího umístění 
historických textilií v instalacích a v depozitářích z hlediska jejich ochrany před světlem a 
slunečním osvitem, v bezprašném prostředí, v prostředí zabezpečeném proti hmyzu a 
dalším škůdcům, se stabilní vyhovující teplotou a vlhkostí. Její metodická doporučení se 
týkají jak interiérového textilu, tak ostatních textilií, k nimž zařadila také výšivky, krajky, 
historická roucha a paramenta, pletené výrobky, pokrývky hlavy a hedvábné a brokátové 
tkaniny protkávané kovovým předivem. V zpřístupněných hradních a zámeckých 
interiérech doporučila z důvodu ochrany historických rouch a parament před prachem a 

                                                 
150 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: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1963. 
151 NEJEDLÁ, Věra. Textilie. In: 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: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1963, s. 39–51. 
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účinky světla jejich instalaci v uzavřených vertikálních vitrínách, odborně upravených a 
naaranžovaných na lehkých rákosových či jiných figurínách. 
 
Takřka po čtyřiceti letech od vydání Blažíčkovy příručky připravil v roce 2002 Státní ústav 
památkové péče v Praze metodiku Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich 
uložené.152 Teoretická část metodiky seznamuje s faktory ovlivňujícími poškození 
sbírkových i mobiliárních fondů. V rámci navazující kapitoly věnované preventivní 
ochraně sbírek, v oddílu věnovaném textilu, kůži a pergamenu,153 je následně metodicky 
správně popsáno ukládání historických světských a liturgických textilií (interiérového 
textilu a oděvů) v depozitářích a jejich vystavování. V případě vystavování oděvů bylo 
navrženo jejich umístění ve vitrínách na individuálně upravených figurínách. Volné 
vystavování oděvů bylo připuštěno jen na velice krátkou dobu, a to i v případě 
maximálního snížení osvitu v prostorách, kde by měly být oděvy volně vystaveny.154 
 
V roce 2011 připravil Národní památkový ústav Metodiku tvorby interiérových instalací a 
reinstalací155 věnující se postupům a zásadám stavební a restaurátorské obnovy 
památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a 
následně i vlastní přípravě a tvorbě památkových interiérových instalací a reinstalací. 
Kateřina Cichrová156 se ve svém příspěvku zaměřila na autentický historický interiérový 
textil naplňující historické obytné prostory hradů a zámků. Její text sleduje ochranu 
prezentovaného interiérového textilu skrze přísné respektování a dodržování optimálního 
světelného režimu. U cenných solitérů, k nimž se řadí i historické oděvy, doporučuje pouze 
mimořádně krátkodobé příležitostné vystavování. Oděvy, jak zdůrazňuje, je potřeba 
adjustovat na rozměrově přizpůsobených figurínách s vhodným povrchem, umístěných 
v případě dlouhodobějšího vystavení ve speciálních vitrínách, chránících historický oděv 
před působením prachu a světla, jakož i kolísáním teploty a vlhkosti. Také Ilona 
Bydžovská157 považuje za nejdůležitější ochranu historického textilu (interiérového textilu 
i oděvů) v interiérech památkových objektů před světlem a slunečním zářením a prachem 
prostřednictvím kvalitního zastínění pomocí záclon, závěsů a rolet, přičemž zdůrazňuje 
nutnost vždy dát přednost bezpečnosti a zachování historických textilií před atraktivností 
jejich prezentace. 
 
V rámci projektu „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace 
podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“ řešitelů Technického muzea v Brně, 
Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně byla vytvořena a v roce 2017 
publikována metodika Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, 

                                                 
152 KOPECKÁ, Ivana a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Příloha časopisu 
Zprávy památkové péče. Roč. 62. Praha: Laurus press servis, 2002. 
153 CICHROVÁ, Kateřina – HAVLÍNOVÁ, Alena – KOPECKÁ, Ivana. Textil, kůže a pergamen. In: KOPECKÁ, 
Ivana a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Příloha časopisu Zprávy 
památkové péče. Roč. 62. Praha: Laurus press servis, 2002, s. 67–73.  
154 CICHROVÁ – HAVLÍNOVÁ – KOPECKÁ 2002, s. 67–73. 
155 BOBEK, Karel a kol., Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. Praha: Národní památkový 
ústav, 2011.  
156 CICHROVÁ, Kateřina, Textil v historických interiérech. In: BOBEK, Karel a kol., Metodika tvorby 
interiérových instalací a reinstalací. Praha: Národní památkový ústav, 2011, s. 82–89.  
157 BYDŽOVSKÁ, Ilona, Několik poznámek k problematice textilu v historických interiérech. In: BOBEK, Karel 
a kol., Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. Praha: Národní památkový ústav, 2011, s. 90–
113. 
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depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech.158 V části věnované historickému 
textilu jsou uživatelé seznámeni s charakteristikami základních materiálů, z nichž byly 
historické textilie zhotovovány, jakož i s ohrožujícími vlivy v důsledku změn relativní 
vlhkosti, teploty, nevhodného světla a osvětlení a působení polutantů a biologických 
škůdců. Za zásadní podmínku zachování dobrého stavu historických textilií, včetně 
historických liturgických oděvů, je považován správný způsob jejich ukládání a vyhovující 
a šetrná manipulace. Specifickým problémem je prezentace historických oděvů. Méně 
choulostivé kusy doporučují autorky metodiky velmi krátkodobě vystavovat v interiéru na 
vypodložených stojanech nebo vhodných figurínách. Pro zvláště cenné exempláře 
doporučují pořídit speciální figuríny „na míru“, které přesně kopírují siluetu oděvu a 
v případě bohatě zdobených těžkých oděvů jim poskytují dostatečnou oporu. Při 
vystavování některých typů oděvů ve vitrínách navrhují používat také lehké skořepinové 
závěsné korpusy potažené plátnem. Po skončení prezentace lze takto adjustovaný oděv bez 
nutného „převlékání“ uložit do depozitáře přímo na korpusu. 
 
4.3.7 Liturgický textil hradních a zámeckých kaplí vystavovaný in situ 
Milan Jančo – Marie Kuldová 
 
Integrální a neoddělitelnou součástí většiny hradních a zámeckých objektů ve správě 
Národního památkového ústavu jsou i hradní a zámecké kostely a kaple. U většiny z nich, 
jež byly součástí objektů obývaných původními majiteli až do května 1945, se dochovalo 
vybavení včetně rozsáhlých fondů liturgických textilií a oděvů. Zestátnění hradů a zámků 
na základě prezidentských dekretů a jejich následné převzetí do správy Národní kulturní 
komise se hradních a zámeckých kaplí dotklo jen minimálně. Národní kulturní komise 
pokládala za „žádoucí z hlediska umělecko-historického“ ponechat je „nedotčeny jako 
organizmus, který nadále pokračuje ve svém dosavadním životě a udržuje souvislost 
předchozí éry objektu se současností“. Až na počátku 50. let bylo pod tlakem politické 
situace rozhodnuto některé kaple upravit a využívat je především jako svatební síně.159 Do 
listopadu 1989 zůstávala většina z nich nepřístupná a pro veřejnost uzavřená. K jejich 
postupnému začleňování do prohlídkových tras, podle stavu zachování jejich interiérů, 
začalo docházet po změnách, které přinesl listopad 1989. Pokud si kaple zachovaly své 
původní autentické vybavení, jsou jeho součástí i historické textilie. Návštěvník má 
možnost vnímat především ty, které tvoří ustrojení oltářů a kazatelny. Jen v menší míře 
jsou prezentovány liturgické oděvy kněží a asistujících ministrantů.160 Kromě hradních a 
zámeckých kostelů a kaplí jsou místem prezentování liturgických rouch i další místnosti, 
sakristie, místnosti pro společné odkládání oděvů světských i liturgických a v neposlední 
řadě vlastní hradní a zámecké interiéry, kde liturgická roucha také vznikala jako výsledek 
ručních textilních prací žen i mužů, šlechticů a šlechtičen. V případě nedochování 
liturgických oděvů přistupují správy památkových objektů k tomu, že si liturgická roucha 
s vazbou na konkrétní hrad, zámek a jeho majitele zapůjčí zpravidla od církevních 
vlastníků, nebo je získávají na trhu se starožitnostmi, pokud se objeví v nabídce. Další 

                                                 
158 CICHROVÁ, Kateřina – OURODOVÁ, Ludmila – TROUPOVÁ, Ivana – VAVERKOVÁ, Zuzana, Preventivní 
péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech. České 
Budějovice: Národní památkový ústav, 2017.  
159

 UHLÍKOVÁ, Kristina, Národní kulturní komise 1947–1951. Fontes Gistoriae Artium XI. Praha: 
Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, 2004, s. 51. 
160 Je to dáno také skutečností, že většina hradních a zámeckých kostelů a kaplí ve správě NPÚ umožňuje 
pronájem za účelem uzavření sňatku a vystavená liturgická roucha by tak mohla jednak překážet, jednak by 
hrozilo – byť nechtěné – poškození přítomnými svatebčany. 
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možností je pořízení jakýchkoliv parament, která následně jen ilustrují interiér zámecké 
kaple nebo sakristie. 
 
Navzdory tomu, že se v sakristiích hradních a zámeckých kaplí spravovaných Národním 
památkovým ústavem dochovaly četné soubory historických parament, jejich prezentace 
není zcela běžná.161 Pokud jsou paramenta dlouhodobě vystavována, bývají umísťována do 
vitrín nebo zasklených skříní v kapli, v sakristii nebo v jejich bezprostřední blízkosti. 
V rámci prohlídkových tras památkových objektů se lze setkat s vystavením hlavně 
mladších liturgických rouch volně, mimo vitríny. Doplňkem vystavených liturgických 
rouch může být další liturgické náčiní – kalichy, patény, ciboria, monstrance a další.  
 
Ze souborů dochovaných parament se lze na prohlídkových trasách hradů a zámků setkat 
nejčastěji s kusy zhotovenými konkrétními šlechtici a šlechtičnami, s kusy opatřenými 
rodovými erby, ale i s kusy opatřenými dodatečnými zápisy informujícími o původu látek 
či o zhotovitelích a důvodech, které vedly ke vzniku daného paramenta. Vzhledem k tomu, 
že většina památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu je otevřena 
pouze v turistické sezóně, je nutné veškeré historické textilie mimo sezónu zakrýt vhodnou 
textilií chránící proti prachu a světlu. 
 
Vybrané příklady prezentací historických liturgických rouch v památkových 
objektech ve správě Národního památkového ústavu 
 
Státní zámek Hrubý Rohozec 
V sakristii u kaple Nejsvětější Trojice na zámku Hrubý Rohozec se dochovaly původní 
paramentní i šatní skříně. Šatní skříně jsou otevřené, aby si návštěvníci z odstupu prohlédli 
soubor kasulí pověšený na ramínkách. Přímo do sakristie návštěvníci nevstupují. Další 
barokní kasule pověšené na ramínkách doplňují prohlídkovou trasu v bezprostředním okolí 
kaple a sakristie. 
 
Státní zámek Náchod 
Ačkoli se na zámku Náchod dochovala mimořádná kaple Nanebevzetí Panny Marie 
s cennou manýristickou štukovou výzdobou a bohatým šatníkem liturgických oděvů, jen 
část z dochovaných parament, opatřených erby vlastníků zámku, je v současné době 
vystavena v místnosti užívané jako zámecký šatník. Kromě výběru z liturgických rouch 17. 
až 19. století jsou zde ve skříních a na ramínkách vystaveny livreje a další oděvy a textil 
užívané v zámku personálem a služebnictvem. Vystavení kasulí a dalmatik na ramínkách 
bez úpravy v oblasti ramen, na která by kasule přirozeně nasedaly bez vzniku ostrých 
ohybů a lomů, není z dlouhodobého hlediska správné. Právě v místech ostrých ohybů 
použitých látek dochází ke křehnutí a lámání vláken, z nichž je látka kasulí zhotovená, a ke 
vzniku trhlin, jejichž zpětné zacelení je nesmírně nákladné a nikdy ne beze stop. 
   
 
Státní hrad Karlštejn 
V sakristii u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mariánské věži hradu Karlštejn se 
dochovala řada kasulí ze 16. až 19. století. Jak dokládají historické fotografie, pozdně 
středověké kasule byly součástí expozic hradu od počátku 20. století. V současné době jsou 
nejstarší kasule vystaveny v Mariánské věži hradu Karlštejn. Pro jejich vystavení byly 

                                                 
161 V případě, že se jedná o objekty, které jsou spojeny s natáčením pohádek, je obvyklé, že se zde vystavují 
kostýmy z jejich natáčení, což je pro návštěvníky srozumitelnější/atraktivnější. 
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v 70. letech 20. století zhotoveny speciální prosklené vitríny umístěné podél zdí místnosti, 
v níž jsou vystaveny. Vitríny nejsou prachotěsné. 
 
Státní zámek Hrádek u Nechanic 
Paramenta dochovaná v sakristii u kaple sv. Anny pocházejí z doby výstavby zámku před 
polovinou 19. století. Jejích výběr se znaky hrabat z Harrachu je prezentován ve vitrínách 
v bezprostřední blízkosti kaple sv. Anny. Vystavená paramenta doplňují další preciosa a 
liturgické nádobí, kalichy, ciboria a další. 
 
Státní zámek Hradec nad Moravicí 
Součástí prohlídkové trasy přízemím zámku je i sakristie zámecké kaple zasvěcené Panně 
Marii, jak napovídá reliéf nad vstupem. Součástí vybavení sakristie je paramentní skříň se 
zásuvkami a skříň sloužící k pověšení liturgických oděvů na ramínkách. Instalaci doplňují 
paramenta a kostelní prádlo (alby, rochety) pověšené na ramínkách na dveřích šatní skříně. 
Vystavená paramenta nejsou zapsaná v mobiliárních fondech zámku. Byla zapůjčena 
z místní fary, kam se mohla dostat po druhé světové válce ze zestátněného majetku knížat 
Lichnovských.  
 
Státní zámek Český Krumlov 
Součástí Hradního muzea zámku Český Krumlov je i Pokladnice sakrálního umění.162 

Z památek textilního umění zde našly své místo šaty na sochu Panny Marie Einsiedelnské 
darované kněžnami rodiny Schwarzenberg z českokrumlovské rezidence. Stejný materiál, 
z něhož jsou šatičky ušity, byl použit na zhotovení jednoho z parament pro kapli zámku 
Český Krumlov. Specifickým oděvem je roucho sv. Reparáta, ve kterém je světec oděn, 
umístěné v původní prosklené rakvi. Průběžně obměňovaný výběr schwarzenberských 
liturgických rouch je nyní vystaven v bývalém klášteře augustiniánů v Borovanech (okres 
České Budějovice). 
 
Státní zámek Libochovice 
Ačkoli se v mobiliárních fondech SZ Libochovice dochoval menší soubor původních 
historických parament, paramenta vystavená v kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova zámku 
Libochovice byla zapůjčena Biskupstvím litoměřickým. Tato paramenta zhotovila 
hraběnka Marie Herbersteinová, žijící v Libochovicích na přelomu 19. a 20. století. Její 
autorství bylo důvodem k prezentaci parament v rámci zámecké památkové interiérové 
instalace, ačkoliv paramenta věnovala místnímu kostelu, stejně tak jako kněžna Gabriela 
Dietrichsteinová, která v roce 1854 věnovala zdejšímu kostelu ornát a v roce 1855 
korouhev. V zámecké kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova jsou umístěny čtyři skříňové 
vitríny. Kasule ve čtyřech liturgických barvách vyšité krumplováním zlatými dracouny 
jsou adjustovány na ramínku společně se spodní albou. Vitríny jsou umístěny do rohů lodi 
kaple, takže nebrání ani případným svatbám a dalším akcím, které se v kapli konají. 
Vitríny, v nichž se paramenta nachází, umožňují prohlížení buď pektorální (přední) strany, 
nebo dorzální (zadní) strany. 
 
 
Státní zámek Červená Lhota 
Zámecká kaple Nejsvětější Trojice, sloužící v minulosti i jako filiální kostel, není součástí 
budovy zámku Červená Lhota. Vystavena byla někdy v 50. letech 16. století opodál zámku 
v dnešním zámeckém parku. Snad i proto nepřešlo do mobiliárních fondů zámku nic 
                                                 
162 PANENKOVÁ, Dunja (ed)., Hradní muzeum Český Krumlov. Historie objektu a katalog exponátů. České 
Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště České Budějovice, 2010. 
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z parament, která zde byla užívána. Pluviál, zhotovený z ženských svatebních šatů, 
s dvojicí aliančních erbů Schönburg-Hartenstein a Oettingen-Wallerstein, tedy rodin 
vlastnících zámek Červená Lhota, spolu s kasulí byly zakoupeny ze soukromého majetku. 
Pro jejich vystavení v rámci prohlídkové trasy zámku byly vyhotoveny vitríny ze skla a 
dřeva. Zrcadla překrývající zadní stěnu skříně umožnují návštěvníky seznámit i s na první 
pohled nepřístupnými částmi oděvů. 
 
 
 
Zatímco kněžská mešní roucha, kasule, dalmatiky a pluviály jsou většinou vystavena ve 
spojitosti s jejich účelem – s liturgií, v případě kostelního prádla – linteamin – dochází 
k pochybením, pokud nejsou rozpoznány jako součást liturgických textilií. Jako příklad lze 
uvést humerály instalované jako kuchyňské zástěry v zámecké kuchyni. Pochybení lze 
najít také u oděvů zhotovených z hedvábných tkanin. Barokní vyšívané šatičky na 
milostnou sochu Panny Marie lze vidět položené v zámeckém dětském pokoji coby šatičky 
na panenku. Podobně dochází k nepřesnému pochopení užití oltářních pláten a antependií, 
což se projevuje při jejich instalaci. K omylům dochází rovněž při instalování vyšívaných 
polštářků pod misál, tedy výhradně pro položení na oltářní menzu, a polštářků ke klečení 
pro dva ministranty na oltářní stupně. Výše uvedená pochybení vychází nejčastěji 
z neznalosti použití liturgických textilií v liturgickém prostoru. Vyskytují se nejen u nás, 
ale i v zahraničí.163 
 
 

 
Obr. 44 
Instalace v kapli, součástí prezentace je liturgický textil. SZ Hradec nad Moravicí.  
 
  

                                                 
163 Jako příklad lze uvést burgundské manýristické sídlo Cormatin, kde bylo v roce 2007 identifikováno 
barokní kališní velum instalované jako prostírání pod snídani v ložnici. Je však možné, že vzhledem k 
revolučním dějinám Francie mohlo jít o chybu historickou. V roce 2019 při prohlídce téhož objektu zde již 
kališní velum coby prostírání pod snídani prezentováno nebylo. Naopak zdejší prostory byly rozšířeny o 
zpřístupněnou kapli, kde jsou na stojanech vedle oltáře volně vystaveny kasule a pluviál. 
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5. Prezentace a aktuální stav exponátu164  
Michaela Závadská  
 
 
5.1. Zhodnocení aktuálního stavu předmětu a základní ošetření před jeho 
vystavením 
 

Při rozhodování, zda a jakým způsobem předmět vystavíme, je třeba v prvé řadě posoudit 
míru jeho aktuálního poškození a možné negativní následky spojené s vystavením. 
Poškozený předmět může při nesprávném způsobu vystavení utrpět další škody, a to jak 
charakteru mechanického (např. další rozrušování textilního materiálu, zlomy na tkanině 
aj.), tak fyzikálně-chemického (např. blednutí vlivem světelných podmínek, křehnutí a 
praskání vláken vlivem nedostatečné vlhkosti) nebo biologického (např. napadení plísní 
vlivem přílišné vlhkosti).  
Předmět, jejž lze vystavit, tedy nevykazuje žádná, nebo jen taková poškození, u nichž 
nehrozí: 

- další rozrušování materiálů, z nichž byl zhotoven 
- zborcení již destruovaného původního tvaru  
- odpadnutí funkčních či ozdobných prvků 

 
U předmětů ve velmi špatném stavu by mělo být od vystavování upuštěno a měly by být 
zváženy další kroky směřující k jejich záchraně (preventivní konzervace, restaurování). 
Takovým předmětům je třeba do doby, než budou restaurovány, zajistit vhodné uložení 
naplocho; pokud se jedná o oděv, tak s mírným vypodložením materiálu v ohybech. Při 
uložení využíváme k předmětům chemicky inertní materiály a uchováváme je bez přístupu 
světla v klimatických podmínkách doporučených pro uložení textilu.  
Poškození předmětu je většinou zapříčiněno kombinací více faktorů, které mají různé 
následky, často nevratné. Na předmětu musíme v prvé řadě sledovat, zda na něm neprobíhá 
aktivní biologické napadení, které je třeba zastavit. Biologicky napadený předmět nelze 
vystavit z více důvodů. Na předmětu dále sledujeme různé druhy znečištění a jejich vliv na 
předmět. Mechanická a fyzikálně-chemická poškození konkrétního předmětu jsou 
významnými faktory při rozhodování o způsobu jeho restaurování a vystavování.  
Následující obrázkový katalog doplněný slovní charakteristikou jednotlivých druhů 
poškození může sloužit jako pomůcka pro základní orientaci.  

                                                 
164 Literatura a zdroje: TÍMÁR-BALÁZSY, Ágnes – EASTOP, Dinah, Chemical principles of textile 
conservation. Oxford: Butterworth Heinemann, 1998.; KOPECKÁ, Ivana a kol., Preventivní péče o historické 
objekty a sbírky v nich uložené. Příloha časopisu Zprávy památkové péče. Roč. 62. Praha: Laurus press 
servis, 2002.; ŠTEFCOVÁ, Petra, ed. a kol., Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Vydání 1. Praha: 
Národní muzeum, 2000.; WOLF, Sara. J., Appendix K: Curatorial Care of Textile Objects [online]. 2002th ed. 
Museum Management Program, [cit. 09.11.2020]. Dostupné na: 
https://www.nps.gov/museum/publications/MHI/Appendix%20K.pdf; PUFKE, Andrea, Zum Umgang mit 
textilem Kulturgut in Kirchen. Pulheim-Brauweiler: LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, 2018; 
Postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí; Metodika projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II, 
Vývod metod konzervování pečetí a jejich textilních závěsů (DG16P02R040), VŠCHT Praha a Národní 
archiv; Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy. Brno, Technické muzeum v Brně 2018. Projekt MK 
ČR NAKI (DF13P01OVV016); Tradiční lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale 
udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850–1950. Projekt MK ČR NAKI (DF11P01OVV017);  
ŠKRDLANTOVÁ, Markéta, 3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken. Ústav chemické technologie 
restaurování památek. Učební text. Dostupné na: https://docplayer.cz/364952-3-6-koroze-a-degradace-
prirodnich-textilnich-vlaken.html; BACÍLKOVÁ, Bronislava, Studium účinků par butanolu a jiných alkoholů 
na plísně. Dostupné na: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/06/butanol.pdf 
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5.1.1. Biologické poškození 
 
Mikrobiologické napadení 
Na předmětu sledujeme, zda není biologicky napaden plísněmi, případně jinými 
mikroorganismy (kvasinky, řasy, lišejníky, mechorosty). Plíseň potřebuje pro svůj růst 
vyšší relativní vlhkost prostředí ≥ 65 % a také teplotu vyšší než 15 °C, některé plísně 
rovněž preferují mírně kyselé pH substrátu. Nejvíce vlhkosti spora potřebuje, když klíčí, 
pak je schopna se přizpůsobit i nižší relativní vlhkosti. 
Biologické napadení je třeba odstranit ještě před jakoukoliv další manipulací s předmětem, 
což zahrnuje také vystavování. Chráníme tím v prvé řadě sebe, v dalším řádu pak ostatní 
předměty, na něž by se napadení mohlo přesunout. Ideální je proto izolovat napadené 
předměty od ostatních a umístit je do neprodyšného obalu, nejlépe polyethylenového pytle. 
Je-li textilie vlhká, umístíme do uzavřeného obalu také misku se silikagelem, aby v něm 
nedocházelo k nežádoucí kondenzaci par. Neprodleně poté je třeba zahájit kroky 
k odstranění kontaminace. S napadenými předměty pracujeme v ochranných rukavicích, 
roušce a brýlích. 
Volba vhodného způsobu dezinfekce (plynování, postřik, fyzikální metody) vyžaduje 
zásah odborného restaurátora, který vše provádí ve spolupráci s mikrobiologem. Některé 
dezinfekční prostředky mohou působit negativně na textilní vlákna, kovové aplikace, 
pigmenty, barviva, klíh atd. Textilní předměty jsou podrobovány procesu individuální nebo 
hromadné dezinfekce za dodržení technologických a bezpečnostních podmínek a to např. 
vymrazováním při teplotách 20 až -30 °C, vystavením fungicidům, nebo parám n-butanolu, 
či Etoxenu165 (na specializovaném pracovišti v Národním archivu, SokA Praha nebo 
v Moravském zemském archivu v Brně), nebo neinvazivním inertním atmosférám (např. 
dusíku). 

 
Obr. 45 
Plíseň na tkanině. Pluviál. 
 

 
Obr. 46 

                                                 
165 Směs ethylenoxidu a oxidu uhličitého. 
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SZ Žleby. Poškození tkaniny organickými pigmenty vyprodukovanými mikroorganismy. 
Polštář (ZL05033).  
 
Hmyz 
Hmyz a jeho larvy živící se přírodními textilními vlákny a dalšími organickými materiály 
(např. želatina či klíh) mohou předmět výrazně fyzicky poškodit. Mezi nejčastější škůdce 
patří mol šatní, kožešinový a péřový, rybenka domácí, kožojedi, rušníci a švábi. 
Nejrozsáhlejší poškození hmyzem je na vlněném materiálu molem šatním. Může tak dojít 
k velké ztrátě původního materiálu. Bez jeho odborného zajištění je předmět 
nevystavitelný. Hedvábná tkanina, která je nejčastějším svrchním materiálem parament, 
bývá hmyzími škůdci poškozena jen omezeně, a to v podobě drobných kruhových dírek, 
kterými se hmyz prokousal k materiálu pro jeho život a výživu vyhovujícímu, jako je klih, 
škrob, nebo materiály z celulózových vláken (papír). Tato drobná poškození svrchní 
tkaniny nemusí být příčinou zamezení vystavení. 
Napadené předměty je třeba rovněž izolovat od ostatních a co nejdříve s odborníky řešit 
vhodný způsob dezinsekce. Takovéto ošetření je konzervační a nezaručuje ochranu 
předmětu před budoucí možnou kontaminací jiným žijícím hmyzem. Na předmětech po 
dezinsekci zůstávají hmyzí zplodiny a zbytky po zakuklení larev, které lze mechanicky 
odstranit, nejlépe odsátím. 
 

 
Obr. 47 
Poškození vlněné tkaniny molem šatním.  
 
Hlodavci, ptáci  
Znečištění způsobená pevnými exkrementy živočišných škůdců lze odstranit jednoduše 
jejich odsátím vysavačem s regulovaným odtahem. Pokud jsou textilie znečištěny močí, 
detašování těchto skvrn je třeba konzultovat s restaurátorem. Textil poškozený okousáním 
je nevratně poškozen a je zapotřebí restaurátorský zásah zaměřený na zajištění takto 
poškozených míst na tkanině. 
 

 
Obr. 48 
Znečištění tkaniny exkrementy ptáků. 
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Obr. 49 
Poškození bavlněné tkaniny okousáním hlodavci.  
 
 
5.1.2. Mechanická poškození 
Mechanická poškození jsou spojena s užíváním předmětu a jeho manipulací, např. 
vytažení, odřeniny a zlomy na tkanině, dále také deformace tvaru způsobené nevhodným 
uložením či nesprávně zvoleným způsobem vystavení. Z hlediska mechanického poškození 
lze za zásadní považovat takové, které ohrožuje fyzickou celistvost předmětu. Zaprvé 
sledujeme rozsah mechanického poškození tkaniny a jejích základních stavebních prvků, 
tedy osnovy a útku. Zadruhé sledujeme poškození švů spojujících jednotlivé díly a 
součástky, dále pak švů zajišťujících jeho funkční či ozdobné prvky. 
Předmět, u něhož hrozí další rozrušování vlivem manipulace a namáhání při vystavení, 
není vhodné vystavovat. Poškozený materiál vyžaduje odborné zajištění restaurátorem a 
teprve poté je možné jej vhodným způsobem vystavit. 

 
Obr. 50 
SZ Konopiště. Poškozená vazná soustava tkaniny. Červená soustava je lokálně vypadaná 
ve zlomech na tkanině. Šatičky na Jezulátko (K-27777).  

 
Obr. 51 
SZ Konopiště. Poškozený vzorující útek a osnova. Manipul (K-36131).  
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Obr. 52 
Poškozená vlasová osnova – odřeniny na sametu, vypadání vlasové osnovy.  

 
Obr. 53 
SZ Žleby. Mechanicky poškozená krajka (dírky). Rocheta (ZL05052).  

 
Obr. 54  
SZ Jemniště. Odřeniny tkaniny a výšivky na kasuli v oblasti břicha.  
Kasule (JE06632).  

 
Obr. 55 
SZ Veltrusy. Pnutí, zlomy a deformace způsobené nevhodnou adjustací. Kasule 
(VE06607).  



77 
 

 

 
Obr. 56 
Staré opravy deformující tkaninu.  

 
Obr. 57 
Poškozená dracounová výšivka. 

 
Obr. 58  
SZ Konopiště. Poškozená aplikace kovových flitrů, zlomy a odřeniny na tkanině. 
Velum (K-35424).  
 
 
5.1.3. Fyzikálně-chemická poškození tkaniny 
Jedná se o různé druhy poškození způsobené vlivem světla a klimatických podmínek – 
teplo, vlhkost. Dalším degradačním faktorem jsou polutanty, a to pevné (prach, popílek), 
kapalné a plynné166. Na textilní i netextilní materiály působí degradačně výměšky živých 
organismů (lidský pot, exkrementy živočichů, organické kyseliny produkované např. 
plísněmi). Plynné polutanty pocházejí jak z vnějšího prostředí mimo budovu (oxidy síry, 
dusíku, ozón, sulfan, amoniak), tak z vnitřního prostředí – těkavé organické sloučeniny, 
jako je formaldehyd (zdrojem jsou různé nátěry a laky, dřevotříska, fenolformaldehydová 
pryskyřice), acetaldehyd (nátěry, laky, tvrdá dřeva), kyselina octová (tvrdá dřeva, plísně) a 

                                                 
166 SELUCKÁ, Alena a kol. Metodika uchování předmětů kulturní povahy, Brno: Technické muzeum v Brně, 
2018, s. 26–28. 



78 
 

mravenčí. Do této kategorie řadíme také poškození předmětů způsobené kontaktem 
s různými dalšími chemikáliemi.  
Degradační procesy způsobené vlivem fyzikálně-chemických procesů mají za následek 
nevratná poškození materiálů od lokálních po celkové (související s rozsahem expozice 
předmětu výše zmíněným negativním vlivům prostředí a polutantů). Je proto třeba sledovat 
jejich rozsah a vliv na fyzickou integritu předmětu. Takto poškozený materiál vyžaduje 
odborné zajištění restaurátorem. Stejně jako u mechanických poškození není vhodné 
vystavovat předměty, u nichž hrozí jejich další rozpad.  

 
Obr. 59 
SZ Konopiště. Poškození způsobené světlem, vyblednutí. Původní barevnost tkaniny se 
dochovala v místech, která kryla drapérie. Kostelní korouhev (K-05392).  

 
Obr. 60 
Poškození textilie vlivem nadměrné vlhkosti – mapy.  

 
Obr. 61 
Tzv. foxing – tvorba charakteristických skvrn na celulózových materiálech vlivem 
fyzikálně-chemických procesů. Není překážkou vystavení.  
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Obr. 62 
SZ Konopiště. Zapuštění barev. Kasule (K-35389).  

 
Obr. 63 
Mnichovo Hradiště. Zapuštění duběnkového inkoustu do tkaniny. Bursa (MH15373). 

 
Obr. 64 
SZ Konopiště. Zcela zdegradovaná a vypadlá jedna ze soustav vazby tkaniny. Kostelní 
korouhev (K-05391).  

 
Obr. 65 
Korozní produkty železa na tkanině způsobily barevné poškození a odpadnutí tkaniny 
v místě nejsilnějšího nánosu.  
 
 
5.1.4. Prach a skvrny 
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Prach působí na textilní sbírkové předměty několika negativními faktory. Ostré částice 
prachu mohou poškozovat textilní vlákna svou abrazivní schopností. Prach a nečistoty 
přispívají k rozmnožení drobného hmyzu. Díky hygroskopicitě prachu může docházet 
k zvyšování vlhkosti textilního materiálu, který se díky tomu může stát ideální živnou 
půdou pro mikroorganismy. Složení prachu navíc svým kyselým nebo zásaditým pH 
způsobuje degradační procesy organických (textilní vlákna, usně, dřevo, pojiva atd.) i 
anorganických materiálů (kovy, sklo, keramika). Prach je tedy nutné odstranit a 
odstraňovat jej také v průběhu vystavení předmětu, zejména je-li vystaven volně bez 
vitríny. Pokud je tkanina, z níž byl předmět zhotoven, výrazně mechanicky poškozena, je 
třeba odstraňování nečistot konzultovat s odborníkem, protože i mírný odtah může takovou 
tkaninu mechanicky poškodit.  
Prachové vrstvy odstraňujeme opatrně pomocí vysavače, nejlépe s nízkým odtahem, 
abychom zabránili nechtěnému odsátí poškozeného textilu nebo ozdobných prvků. Je 
vhodné vysávat předměty přes polyethylenové nebo polyesterové síto, zejména pokud 
nemáme k dispozici vysavač s regulovatelným odtahem. Síto opatrně položíme na textilii a 
hubicí vysavače jemně odsáváme. U plasticky zdobených vyšívaných parament je vhodný 
nepřímý odtah nečistot, kdy měkkým akvarelovým štětcem s přírodním vlasem jemně 
uvolňujeme nečistoty a vháníme je do odtahové hubice, kterou držíme nad textilií – 
samotnou odtahovou hubicí se textilie nedotýkáme. Pro větší bezpečí, zabraňující 
nechtěnému odsátí drobných komponentů, máme ústí hubice obalené jemným 
polyethylenovým sítem. 
Odstranění skvrn různého původu je třeba přenechat odborníkovi, neboť se při procesech 
detašování využívají roztoky chemikálií, jejichž míru a způsob použití dokáže odhadnout 
jen zkušený restaurátor.  

 
Obr. 66 
SZ Žleby. Znečištění prachem. Pláštík, Inv. č. ZL11762. NPÚ. 
Pláštík na sochu Panny Marie nebo Jezulátka (ZL11762).  

 
Obr. 67 
SZ Konopiště. Znečištění potem. Štola (K-35407).  

 
Obr. 68 
SZ Žleby. Skvrna od vosku. Polštář (ZL05037).  
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6. Restaurování a konzervace liturgického textilu 
 
 
6.1. Cíl konzervace a restaurování167  
 
Konzervátorsko-restaurátorské zásahy jsou na předmětech uplatňovány především za 
účelem zpomalení jejich degradace. Jedná se o přímé zásahy, které je možné provést jen po 
podrobném technologickém, materiálovém a historickém průzkumu zahrnujícím také 
průzkum předchozích zásahů na předmětu.  
Konzervace předmětu spočívá v ochraně pomocí sanačních zásahů s cílem stabilizovat 
jeho současný fyzický stav při maximálním úsilí o zachování autenticity a výpovědní 
hodnoty. V závislosti na druhu poškození tkví konzervátorské postupy na textilu především 
ve správně zvoleném způsobu odstranění biologického napadení, čištění a zajištění 
mechanických poškození, které by vedly k jeho rozpadu. 
Při restaurování jsou uplatňovány takové postupy, které navracejí předmětu jeho celistvost 
a srozumitelnost na určitém známém stupni historického vývoje, tzn. podobě a stavu, 
v němž se předmět prokazatelně v minulosti nacházel. Cílem zásahů by se proto neměla 
stát renovace nebo zcela chybná interpretace díla. Je podstatné, aby nedošlo k odstranění 
důležitých historických stop a tím i snížení vypovídací hodnoty předmětu. Odborný 
restaurátor se řídí standardními postupy vědecké metodologie a etiky, jež jsou definovány 
v profesních etických kodexech restaurátora, např. „Dokument o profesi konzervátora-
restaurátora“ (2011)168 nebo ICOM Code of Ethics for Museums (2004).169 
 
 
6.2. Příprava konzervátorsko-restaurátorského záměru a volba 
restaurátora 
 
V ideálním případě vypracuje restaurátorský záměr odborný restaurátor na základě 
fyzického průzkumu předmětu. Pro správné určení postupu restaurování a adjustace je více 
než důležité, aby měl odborník možnost si předmět prohlédnout osobně a v případě, kdy to 
možné není, je velmi nápomocná detailní fotografická dokumentace předmětu a jeho 
poškození. Podrobný průzkum (materiálový a textilně-technologický rozbor, detailní 
průzkum poškození předmětu) provádí restaurátor v rámci restaurátorského zásahu. Na 
základě nových zjištění získaných podrobným průzkumem, může dojít k modifikaci 
restaurátorského záměru. Je proto třeba udržovat komunikaci s restaurátorem a vymínit si 
smluvně nejen seznámení s výsledky podrobného průzkumu, ale také pravidelné kontroly 
provedených restaurátorských prací.  
Konzervátorsko-restaurátorský zásah by měl být proveden odborníkem pro oblast 
restaurování historického textilu. V případě kulturních památek může zásahy provádět 
pouze restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 20/1987 Sb. 

                                                 
167 KOPECKÁ, Ivana a kol. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Příloha časopisu 
Zprávy památkové péče. Roč. 62. Praha: Laurus press servis, 2002. ŠTEFCOVÁ, Petra, ed. a kol., Preventivní 
ochrana sbírkových předmětů. Vydání 1. Praha: Národní muzeum, 2001. FLURY-LEMBERG, Mechtyld, 
Textile conservation and Research: A Documentation of the Textile Department on the Occasion of the 
Twentieth Anniversary of the Abegg Foundation, Abegg Stiftung 1998. 
168 https://www.cz-
museums.cz/UserFiles/file/amg%202012/Dokument%20o%20profesi%20konzervatora%20restauratora(1).pd
f 
169 https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf 
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Seznam restaurátorů s patřičným povolením je dostupný na internetových stránkách 
ministerstva.170  
Samotnému restaurátorskému zásahu na konkrétním předmětu předchází vypracování 
konzervátorsko-restaurátorského záměru, v němž je popsáno jeho poškození, cíle zásahu a 
způsob, jakým toho bude docíleno. Vzhledem k tomu, že každý cíl zásahu může podpořit, 
nebo významně narušit autenticitu předmětu, měl by být dostatečným způsobem 
zdůvodněn. Zdůvodnění by také nemělo chybět u každého jednotlivého kroku 
restaurátorského zásahu, a to jak z hlediska vhodnosti zvolených metod, tak jejich 
možných dopadů v otázkách udržitelnosti a reverzibility. Restaurátorský záměr by měl dále 
obsahovat celkový rozpočet, jenž je dán hodinovým rozpisem prací a jejich finanční 
náročností, náklady na materiály, adjustaci a dopravu. Ve smluvním ujednání o 
restaurování je třeba také vyřešit pojištění předmětu během jeho převozu a pobytu 
v restaurátorském atelieru. Je také nutné definovat odpovědnost restaurátora za případné 
škody na předmětu. 
 
 
6.3. Konzervátorsko-restaurátorská zpráva 
 
 
Průběh konzervátorsko-restaurátorského zásahu je zaznamenán ve zprávě, kterou 
zhotovitel odevzdá objednavateli společně s převzetím hotové zakázky. Zpráva je 
vyhotovena v papírové nebo elektronické podobě podle vzájemné dohody. Obsahem 
zprávy je textová část, která zaznamenává veškeré úkony prováděné konzervátorem během 
zásahu, použitý materiál, postupy, případně také výsledky prováděného průzkumu (např. 
protokoly analýz) a zhodnocení procesu konzervace a restaurování. Nedílnou součástí 
každé zprávy je fotografická dokumentace textilní památky, která dokumentuje stav 
předmětu před zásahem, v jeho průběhu a po něm. Na závěr konzervátor připojí 
doporučení pro podmínky uložení, vystavení textilní památky a jejího případného 
transportu. Ve všech fázích prací je fotografován celek i jednotlivé detaily textilního 
předmětu. Přílohou může být zákres střihu, detailu výzdoby nebo grafická rekonstrukce 
poškozeného motivu.  
Konzervátorsko-restaurátorská zpráva je jako důležitý zdroj informací o textilní památce 
objednavatelem archivována. Vyhledání a seznámení se s obsahem konzervátorsko-
restaurátorské zprávy by mělo předcházet plánovanému vystavení historického 
liturgického textilu nebo jakémukoliv zamýšlenému zásahu na textilní památce.  
  

                                                 
170https://rrkp.mkcr.cz/rejstrik?form%5Blicence%5D=textil&form%5Bokres%5D=&form%5Bic%5D=&for
m%5BceleJmeno%5D=&form%5BcisloJednaci%5D=&form%5Bsubmit%5D=&page=1 
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7. Výstavní adjustace liturgického textilu 
 

 

7.1 Obecná doporučení a způsoby adjustace 
Alena Samohýlová – Michaela Závadská 
 
Výběr vhodného adjustačního prvku historického liturgického oděvu souvisí s několika 
faktory. Na prvním místě je zhodnocení aktuálního stavu textilní památky, od kterého se 
odvíjí možnosti volby výstavní adjustace. Další významnou proměnnou je předpokládaná 
délka vystavení. Od aktuálního stavu a délky vystavení se dále odvíjí záměr instalace.  
Samotný způsob prezentace textilií a oděvů může návštěvníkům přiblížit určitý aspekt 
liturgického textilu.  
Při vystavování předmětů je třeba zvolit takovou adjustaci a způsob vystavení, které jim 
poskytnou optimální míru podpory a zamezí případnému riziku poškození. U prostorově 
řešených parament je kromě tkaniny nutné zajistit také jejich tvar. Následkem opomenutí 
tohoto faktu může být vznik nežádoucího napětí vedoucí k lokální i celkové tvarové 
deformaci (zborcení, zlomy, zvlnění, vytažení, trhliny ve tkanině, švech atd.). K tvarové 
deformaci může dojít také při adjustaci, kdy je předmět výrazně napínán či zatížen. 
Z mechanického hlediska jsou při vystavení oděvu nejvíce ohrožená:  

- místa, která nesou největší váhu – oblast ramen (kasule, pluviály, dalmatiky, alby, 
kleriky, ...)  

- místa s těžkými aplikacemi, výšivkami nebo pozamenty (ozdobné lemování 
krajkou, šňůrou, střapci atp.) 

- místa, která jsou mechanicky poškozená, a manipulací s předměty by docházelo 
k jejich dalšímu rozrušování  

 
Dva základní způsoby výstavní adjustace předpokládají buď představení konkrétní textilie 
jako svébytné uměleckořemeslné památky, která je prezentovaná samostatně, nebo 
představení liturgické textilie způsobem, který přibližuje její původní užití během liturgie, 
tedy jako oděvu, který se při oblékání vrstvil.  
Těmto dvěma typům adjustace odpovídají různé adjustační prvky a pomůcky.  
 

1. Pro prezentaci jednotlivých liturgických oděvů a textilií samostatně je nejlepší 
volbou adjustace na míru vyrobený korpus z inertních materiálů chránící předmět 
před nežádoucím poškozením.171 Tento způsob je vhodný především při 
dlouhodobých instalacích. Další možností je vystavení oděvu na ploše (např. 
pluviál rozložený na podložce) nebo vertikální vystavení v zaskleném rámu. Pro 
krátkodobé prezentace liturgických oděvů je možné použít paramentní ramínka, 
která přizpůsobíme konkrétnímu oděvnímu prvku. Podmínkou adjustace na 
ramínko by měl být dobrý/vyhovující aktuální stav liturgického oděvu. Pro 
samostatnou prezentaci spodních liturgických oděvů (alba) je možné využít také 
univerzální korpus nebo figurínu. 

 
2.  Prezentace parament odpovídající oblečení církevního hodnostáře během liturgie 

vyžaduje vrstvení několika druhů (typů) oděvů na sebe, přičemž svrchní oděv je 

                                                 
171 Správně padnoucí trojrozměrné adjustace minimalizují možnost intervenční konzervace a restaurování 
předmětu. Pro objekty staré i několik století, které prošly generacemi oprav, je to neocenitelný přínos. 
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nejtěžší. Instalace oděvů odpovídající reálnému oblékání neumožňuje zabránit 
negativním vlivům na textilu, jako je vznik skladů a řasení spodních vrstev oděvu a 
jejich zatížení. Vysoká vrstva textilního materiálu bez možnosti přístupu vzduchu a 
další vlivy by následně mohly vést ke vzniku poškození, proto tento typ prezentace 
volíme pro krátkodobé vystavení. 

Oděv vystavujeme na krejčovské panně na stojanové tyči, nebo výstavní figuríně172. 
Přestože se vystavením snažíme dosáhnout reálné vize použití parament, není pro 
dotvoření celkového dojmu nezbytné doplňovat figuríně hlavu, případně ruce. Je též 
možné využít ramínko upravené do oblých tvarů, závěsný systém zajištěný tak, aby se 
neotáčel, nebo závěsnou tyč, případně stojan. Způsob je méně vhodný vzhledem k vysoké 
hmotnosti celého vrstveného oděvu. Je vhodný a využívaný pro uložení v kostelních 
skříních a depozitářích církevních oděvů. 
 
 
7.1.1 Materiály pro výrobu adjustačních prvků  
Alena Samohýlová – Michaela Závadská 
 
Ve výběru materiálů používaných pro výrobu adjustačních prvků (figuríny, ramínka atp.) 
je třeba v prvé řadě klást důraz na jejich chemickou inertnost (netečnost) vůči 
vystavovanému historickému předmětu. To znamená, že se jedná o materiál, který 
nezpůsobí vystavovanému předmětu žádné poškození a nestane se spouštěčem 
degradačních procesů závislých na fyzikálně-chemických dějích. Výrobky z inertních 
materiálů mohou být cenově poněkud náročnější, avšak preventivním způsobem ochrání 
historický předmět před poškozením (často nevratným), které by vyžadovalo velmi 
nákladné konzervátorské a restaurátorské zásahy.  
Všechna svrchní paramenta, vytvořená z několika vrstev textilie a případně zdobena 
kompaktní výšivkou, jsou většinou velice těžká, a proto je nutné korpus vytvořit z pevného 
nedeformujícího základu. Pro konstrukci korpusu či skořepiny je mnoho vhodných 
materiálů jako Formetal® (Varius, Ypsilon), tahokov, děrovaný plech, drátěné pletivo 
z hliníku, polyethylenová pěnová deska Mirelon®, Polylam®, vytvrzená polyesterová 
netkaná textilie Fosshape®, papírová vlnitá lepenka archivní kvality atd. 
Bude-li stojan stabilně upevněn do podložky, je možné pro korpus volit těžší materiál, 
kovovou nebo celodřevěnou konstrukci. Pro korpus či skořepinu na přenosném instalačním 
stojanu i pro dlouhodobé vystavení je vhodné volit materiál lehčí, hliníkový tahokov, 
Formetal®, polyethylenový pěnový Polylam®, polyesterový Fosshape®, nebo lepenku 
archivní kvality.  
Formetal® – je snadno tvarovatelný kovový materiál s patentovanou diamantovou 
strukturou, z něhož lze podle formy tvarovat reliéfní a prostorové předměty. Tento materiál 
je možné tvarovat na figuríně ve všech směrech, snadno se stahuje, roztahuje a je možné 
jej i žíhat. Díky těmto vlastnostem lze vyrobit téměř jakýkoliv tvar. Materiál lze 
zpracovávat gumovým kladívkem a stříhat nůžkami na plech. V současné době je na trhu 
dostupný síťový typ Formetal® Varius. Je vyráběn z různých kovových materiálů, pro naše 
účely je vhodný hliník. Je k dispozici v tloušťkách 0,4 mm a 0,8 mm. Formetal® Ypsilon je 
                                                 
172 Pokud pracujeme s figurínou s pevnýma neohebnýma rukama, předejdeme případným komplikacím při 
oblékání jejich dočasným sundáním a vyhneme se tak možným poškozením historického oděvu. Ruce 
nasazujeme až po oblečení oděvu na figurínu. Pro takovou manipulaci je třeba pracovat alespoň ve dvou 
osobách. Pokud to dovoluje šířka rukávů, nasazujeme ruce skrze ně zespoda a dbáme na to, abychom při 
jejich ukotvení nezachytili tkaninu v oblasti průramku historického oděvu. Pokud nelze jinak, nasazujeme 
ruce skrze průkrčník, který je však otevřený a je povoleno veškeré zapínání. Při oblékání můžeme v určitých 
případech mít jednu ruku nasazenou a druhou po oblečení oděvu nasadit způsoby popsanými v předešlých 
řádcích. 
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hliníkový plech s perforovanými otvory ve tvaru písmene „Y“, vyrábí se v tloušťkách 0,4 
mm, 0,8 mm a 1,2 mm.173 
Tahokov – perforovaný plech s kosočtverečnými oky. Je vyráběn z různých kovových 
materiálů. Pro naše účely je vhodný hliníkový plech tloušťky 1 mm. Je obtížněji reliéfně 
tvarovatelný, avšak snadno ohebný a pro rovinné konstrukce dostatečně pevný. Je 
amatérsky zpracovatelný, snadno stříhatelný nůžkami na plech, okraje do roviny snadno 
vyklepatelné kladívkem. Ostrost okrajů stačí začistit textilní kobercovou páskou 
restaurátorské kvality s pH 7. 
Děrovaný plech – je děrovaný pouze k odlehčení a nemá schopnost reliéfního tvarování, 
je zpracovatelný jen profesionálně. Je použitelný v případě výroby skořepiny pro kasule 
nebo dalmatiky s volnými bočními stranami, které umožňují pohled na konstrukční 
materiál. Tento plech je řezán hladce v obvodu a povrchově upraven nátěrem inertní 
barvou. Realizace tímto způsobem byla provedena pro expozici parament v Praze ve 
Schwarzenberském paláci v letech 2009–2018. 
Pletivo z kovu – nejlépe vyrobené z hliníku. V tomto případě je nutné sledovat velikost ok 
a sílu drátu (alespoň 1 mm) na pletivu, abychom zajistili figuríně nebo skořepině 
dostatečnou nosnost. Možné je také využití pletiva z nerezavějící oceli, které se ale hůře 
tvaruje. Pletiva z oceli s protikorozní úpravou pozinkováním s přídavkem hliníku jsou 
použitelná pouze pro krátkodobé expozice a do extrémních klimatických podmínek 
vyznačujících se vysokou vlhkostí jsou zcela nevhodná. Stejně tak není doporučeno 
využívat pletiva s bužírkou z PVC (polyvinylchlorid). Pletivo musí být vždy odděleno 
bariérou od vlastního sbírkového předmětu, jak je tomu uvedeno v návodu na výrobu 
figuríny. 
 

 
Obr. 69 
Formetal® Varius.  
 

 
Obr. 70 
Tahokov.  

                                                 
173 https://www.formetal.de/katalog/2-FORMETAL%20Varius+FLEXMETAL.pdf 
https://www.formetal.de/katalog/1-FORMETAL%20Ypsilon.pdf 
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Polyethylenová pěnová deska – desky jsou vyráběny v různých tloušťkách od 1 mm do 2 
cm. Větší tloušťky jsou plošně pojeny z 1 cm tlustých desek. Materiál je povrchově 
hladký, snadno ohebný, lehce tvarovatelný i řezatelný. Lze jej použít jako vyrovnávající 
vrstvu přes kovový základ, nebo v tloušťce 2 cm jako samonosný základní materiál. Práce 
s materiálem je velice snadná, spoje jsou pevné, realizovatelné polyethylenem pomocí 
tavné pistole. Na trhu jsou nabízeny pod obchodními názvy Mirelon®, Polylam® a 
Ethafoam®. 
 
Polyesterová fólie – průhledná inertní fólie dostupná pod obchodním názvem Melinex® 
401 (Dupont Tejjin Films)174 ve čtyřech tloušťkách – 50, 75, 100 a 125 µm, je stabilní a 
nežloutne. Fólie je použitelná jako základní konstrukční materiál pro menší předměty. 
Spojování fólie do prostorových tvarů je možné průsvitnou lepicí páskou archivní kvality 
(např. J-Lar Clear Tape).175 V zahraničí je dostupná také polyesterová fólie 
Mylar®Polyester Film (Dupont Tejjin Films) nebo Hostaphan®(Mitsubishi).176  
 
Plexisklo – akrylátový materiál (polymethylmethakrylát), jehož výhodou je 
transparentnost a sklovitá průhlednost. Vyrábí se ve formě desek, trubek, tyčí a profilů. 
Materiál pro skořepiny velikosti parament řadíme k těžším. Zpracování, tepelné ohýbání a 
lepení je práce pro odborníky a řemeslníky se zkušeností se zpracováním tohoto materiálu.  
 
Fosshape® – netkaná polyesterová textilie. Je lehká, prodyšná, snadno se stříhá a sešívá, je 
odolná vůči plísním. Vyrábí se ve třech gramážích a dvou barvách – bílá (300 g/m2, 600 
g/m2) a černá (400 g/m2). Textilii lze vytvrzovat suchým i vlhkým teplem (100–130 °C) 
pomocí napařovače oděvů nebo průmyslové horkovzdušné pistole. Pro malé plochy může 
být užita žehlička, aktivující materiál přes silikonový papír. Běžný vysoušeč vlasů obvykle 
nevytváří dostatek tepla pro aktivaci materiálu. Při vytvrzování dochází také k jeho 
částečnému srážení (asi o 30 %)177 a materiál přebírá tvar formy. Je tedy třeba počítat 
s materiálovou rezervou. Z materiálu Fosshape® mohou být také vyrobeny různé části těla 
(hlava, ruce, nohy), nebo tvarovaný podklad pro mitry, klobouky, štoly, manipuly atd. Pro 
těžká paramenta je vhodné využít vyšší gramáž nebo ji násobit přidáním vrstev. Po 
ztuhnutí jej nelze vrátit do původního plstěného stavu. 
 
 
Archivní vlnitá lepenka KLUG-CONSERVATION – vícevrstvá papírová lepenka 
s mírně alkalickým pH178. Výrobcem je německá firma KLUG-CONSERVATION, 

                                                 
174 https://www.ukinsulations.co.uk/pdfs/Melinex_401.pdf 
175 https://www.preservationequipment.com/Catalogue/Conservation-Materials/Labels-Tapes/J-Lar-Clear-
Tape 
176 https://www.m-petfilm.de/en/hostaphan-polyester-films/ 
177 ŠULCOVÁ, Veronika – SZEMÁLYOVÁ, Dana F., Šněrovačku nebo korzet?: spodní tvarovací oděvy a oděvní 
součástky 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 20. století = Stays, or a corset?: shaping underclothing and 
undergarments from the second half of the 18th century until the first half of the 20th century. Praha: Národní 
muzeum, 2019, s. 30–31. 
178 Pro adjustaci předmětů z materiálů, jako je hedvábí nebo vlna, by bylo vhodnější užití vlnité lepenky 
s neutrálním pH. Na našem trhu jsou s neutrálním pH dostupné pouze hladké „solid“ lepenky, které se ale 
špatně tvarují a jsou vhodné pro adjustaci plošných textilních předmětů. Výsledky průzkumu vlivu lepenek 
s alkalickou rezervou na hedvábí, provedeného na VŠCHT Praha, neprokázaly jejich negativní vliv na 
vlastnosti hedvábí. Je tedy možné dlouhodobě ukládat textilie z živočišných vláken v obalových systémech 
s alkalickou rezervou. Podmínkou je však dodržení doporučených podmínek pro dlouhodobé uložení textilií. 
Zdroj: ŠKRDLANTOVÁ, Markéta – DRÁBKOVÁ, Klára, Vliv lepenek s alkalickou rezervou na živočišná vlákna 
při dlouhodobém uložení. In. Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019. 
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zastoupená v České republice společností Ceiba s.r.o. Lepenka vyráběná v různých 
tloušťkách (1,1–8 mm)179 poskytuje rozdílnou tuhost a tomu odpovídající nosnost. 
Tvarování do oblých tvarů je vhodné provést pomocí bigování, tj. vytvoření úzké rýhy 
v celé délce lepenky (nebo jiného materiálu vyznačujícího se vyšší plošnou hmotností) ve 
směru radiálních čar ohybu např. pomocí knihařské kostky. Rýhy provádíme z takové 
strany lepenky (obvykle vnitřní, zadní), jejíž stěny k sobě chceme přibližovat, a v takových 
rozestupech, které zajistí hladký přechod ohybu. Slabší lepenku je možné ohýbat přes 
pomocné trubky tak, aby nedošlo k ostřejším zlomům ve směru středové vlnité části 
lepenky. Spoje lepenky lze provést přeplátováním a slepením disperzním lepidlem. Okraje 
lze začistit otupením knihařskou kostkou.  
 
Hladká papírová lepenka s neutrálním pH – dostupná v gramážích od 300 g/m2 
v tloušťkách od 1,5 do 3,1 mm. Lepenka je vhodná pro adjustaci plošných textilních 
předmětů. Jejími výrobci jsou např. KLUG-CONSERVATION nebo EMBA, spol. s.r.o. 
 
Papírová páska archivní kvality s vrstvou vodou aktivovatelného lepidla – např. od 
výrobců KLUG, Arcare, nebo UK Industrial Tapes. Papírová páska s vodou 
aktivovatelným lepidlem archivní kvality je chemicky bezpečnou variantou, i když 
poněkud nákladnější. Skořepiny z tohoto materiálu jsou pak vhodné i pro dlouhodobé 
vystavení parament. 
 
Dřevo – nikdy nepoužívat čerstvé, ještě vlhké dřevo. Při výběru se zaměřujeme na dobře 
vyschlá, vystařená měkká dřeva, jako např. jedli, lípu, topol nebo smrk bez smolníků. 
Vždy se vyhýbáme přímému kontaktu mezi dřevem a historickým předmětem. Pozor je 
třeba dávat zejména na tvrdá dřeva a dřeva emitující výpary s nízkým pH. Za nevhodné 
jsou považovány zejména dub, dále např. Douglaska, kaštanovník setý, modřín, borovice 
smolná. Dřevo je vhodné opatřit nátěrem. Vhodné jsou emulze nebo dvousložkové nátěry 
na bázi uretanu (vodou ředitelné, bez alkydů), kterým poskytneme dostatek času na úplné 
vyschnutí (minimálně čtyři týdny).180 Nesmíme v žádném případě použít nátěry na bázi 
PVC (polyvinylchloridu), polyuretanů na bázi oleje, barev na bázi oleje a dalších produktů 
obsahujících olej nebo alkydové pryskyřice. Nátěry by neměly obsahovat barviva. Kvůli 
toxicitě různých složek většiny nátěrů by měly být používány s opatrností a měla by být 
dodržována příslušná bezpečnostní opatření. 181 
Výrobky ze dřeva, jako je překližka, dřevotříska, dřevovláknité a OSB desky jsou pojeny 
formaldehydovými pryskyřicemi, které významně poškozují historické předměty, a 

                                                 
179 https://www.klug-conservation.com/Corrugated-Boards 
180 Obecně jsou vhodné nátěry se sníženým uvolňováním těkavých organických látek. 
181 TÉTREAULT, Jean, Guidelines for Selecting Materials for Exhibit, Storage and Transportation (Material 
Which is Compatible with an Artefact). Canadian Conservation Institute. [Online] s. 39–48, [cit. 6.3.2021].  
TÉTREAULT, Jean, Coatings in Museums and Archives. Sustainable use of coatings in museumsand archives – 
some critical observations. e-preservationScience. Canadian Conservation Institute, Department of Canadian 
Heritage [Online] s. 39–48, [cit. 6.3.2021]. Dostupné na: http://www.morana-rtd.com/e-
preservationscience/2011/Tetreault-05-01-2011.pdf 
TÉTREAULT, Jean, Oak Display Cases: Conservation Problems and Solutions. Minister of Public Works and 
Government Services, 1999. 
OGDEN, S., Storage and Handling (4.2 Storage Furniture: A Brief Review of Current Options) [Online]. 
Northeast Document Conservation Center, [cit. 6.3.2021]. Dostupné na: https://www.nedcc.org/free-
resources/preservation-leaflets/4.-storage-and-handling/4.2-storage-furniture-a-brief-review-of-current-
options 
SELUCKÁ, Alena a kol., Metodika uchování předmětů kulturní povahy. Brno: Technické muzeum v Brně, 
2018.  
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z tohoto důvodu bychom je pro vystavování a ukládání historických předmětů obecně 
neměli používat.182  
 
Lepidla – výběr lepidla je podmíněn jeho vlastnostmi, kterých využíváme ve způsobu 
výroby. Používáme pouze lepidla vhodná pro restaurování. Pro lepení papíru a potahových 
tkanin jsou vhodná vodou ředitelná lepidla na bázi akrylátové disperze, např. Akrylep 545, 
Lascaux Acrylkleber 498 HV. Pro spoje, u nichž není na překážku jejich tloušťka, 
využijeme tavnou pistoli s polyethylenovými náplněmi. Výhodou je snadná aplikovatelnost 
a vytvoření rychlého spoje, nevýhodou zase nutnost rychlé manipulace s lepenými 
předměty vlivem chladnutí a tuhnutí lepidla. Částečně může být na překážku teplota 
lepidla při jeho aplikaci, neboť může roztavit povrch polyethylenových pěnových 
materiálů. Duté skořepiny jsou zhotovovány za využití škrobového mazu získaného 
z pšeničného nebo rýžového škrobu. Rýžový škrob vytváří po zaschnutí tvrdší film, 
u pšeničného škrobu je film o něco pružnější. 
 
Vruty, hřebíčky, spony – kovové vruty a hřebíčky vyžadují jistou mechanickou pevnost a 
měly by být zároveň bezpečné z hlediska materiálové stability. Vhodné je proto používat 
výrobky z nerezavějící oceli nebo hliníku. 
 
Potahový a vycpávkový materiál a jeho aplikace 
Základ korpusu nebo figuríny je třeba překrýt vrstvou netečného materiálu do hladké 
plochy v případě, že základ vykazuje nerovnosti. Pokud vykazuje základ dokonalou 
hladkost, je možné jen potažení korpusu vrchní potahovou tkaninou. I přes vhodnost všech 
materiálů užitých při výrobě korpusu a stojanu vše překrýváme, sjednocujeme a 
začišťujeme potahovou tkaninou, která se malými místy nezakrytými paramentem stává 
součástí voleného designu expozice. Hlavní švy potahu jsou šity strojem, pro vypnutí na 
korpus šity ručně. Záložky jsou v obvodech a okrajích zakládány dovnitř korpusu a lepeny 
(např. polyethylenem tavnou pistolí).  
V prvé řadě je třeba klást důraz na druh materiálového složení (bavlna, hedvábí, polyester) 
a vlastnosti tkaniny. Po vizuální stránce hraje kromě zvoleného typu adjustace také barva 
jeho potahového materiálu. Pro nezkušené barvíře je výhodné barevnou tkaninu ve 
zvoleném vybarvení koupit, což je dnes zárukou stabilnějšího vybarvení.  
Příprava jakékoliv tkaniny pro potažení spočívá v jejím vyprání a důkladném vymáchání, 
čímž se tkanina zbaví všech odstranitelných úpravárenských produktů. Volba užití tkaniny 
nebo pleteniny závisí na úvaze realizátora. Tkanina je tvarově stálý materiál. Pleteninu lze 
vytažením a napnutím snáze bez záhybů tvarovat přes oblé tvary. Potah korpusu vytváří 
zároveň měkkou vrstvu, do které lze při instalaci připevnit špendlíky nebo jednostehovým 
šitím zajistit paramenta, tak aby lépe ležela na korpusu, případně vlastní hmotností 
nezatěžovala některé partie, jako zapínání pluviálu se sponou. Špendlíky je vhodné použít 
hliníkové, případně nerezové. Zajištění napomáhá i měkká vrstva pod potahem (např. 
Polylam®). Veškeré výstavní adjustace na historickém materiálu provádí konzervátor, 
nikoliv laik.  
  
Lněné, bavlněné plátno – je vhodným materiálem střední tloušťky schopné vyrovnat 
drobné povrchové nerovnosti povrchu korpusu (např. ve spojích). Pro dokonalé napnutí 
plátna je nutné závěrečné švy provádět ručně. 

                                                 
182 GIBSON, Lorraine T. – WATT, C. M., Acetic and formic acids emitted from wood samples and their effect 
on selected materials in museum environments. In: Corrosion Science, 52 (1), s. 172–178. 
TÉTREAULT, Jean, Coatings for Display and Storage in Museums. Ottawa: CCI, 1999, s. 5–9.  
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Bavlněný flanel – je silná, měkká tkanina s oboustranně vyčesaným vlasem z nebělené 
bavlny, na které paramenta neklouzavě přilnou. Také vhodná pro použití do prostor 
s regulovatelnými klimatickými podmínkami, zvláště relativní vlhkostí. Tloušťkou 
vyrovná i hrubší nerovnosti podkladu. Vhodný je např. Molton nebo Kalmuk, který se 
vyrábí v gramážích 150–500 g/m2. 
Bavlněný samet – je středně silná, měkká tkanina s vlasem v příjemném matu s vhodnou 
přilnavostí a tloušťkou vyrovnávající drobné nerovnosti korpusu. 
Hedvábná tkanina – pongé, habotai, duchesse – je vhodná hlavně pro paramenta 
s hedvábnou podšívkou. Pro vznešený lesklý vzhled je užívaná pro potah korpusů, z nichž 
jsou některé části vidět. 
Bavlněná pletenina – pletenina se vyznačuje tvarovou roztažností a přizpůsobivostí, 
prodyšností a neklouzavým povrchem. Nejvhodnější je použití pleteniny z nebělené 
bavlny. Obvyklé gramáže jednolícní a oboulícní bavlněné pleteniny se pohybují cca mezi 
160–250 g/m2. 
Pletenina z polyesteru – pletenina z polyesteru se vyznačuje velkou pružností, hladkým 
povrchem, lesklým i matným vzhledem. Na trhu se také objevují univerzální potahy 
vyrobené z tohoto materiálu, nebo také z Lycry®. 
Tyvek® 1442 R – jedná se o pH neutrální netkanou paropropustou textilii spojující 
vlastnosti papíru, fólie a textilu. Tyvek® je vyroben z inertních polyethylenových vláken. 
Materiál je odolný proti roztržení, dá se stříhat, sešívat i lepit. Má měkký vodoodpudivý 
povrch a je antistatický. Je možné jej vyprat. Tyvek® je možné využít jako potahovou 
tkaninu.  
Polyesterové rouno – rouno z polyesterového dutého vlákna, např. vatelín. Jedná se o 
netkanou textilii vyznačující se velkou lehkostí, splývavostí a měkkým omakem. Plošnou 
textilii lze trhat, stříhat a snadno vrstvit. Na trhu se vyskytuje velká škála gramáží 40–400 
g/m2. Lze jej používat jako potahový materiál, který vyrovná nerovnosti podkladu, nebo 
materiál výplňkový, dodávající potřebný objem. Z rouna se při manipulaci mohou 
uvolňovat vlákna a na vrstvu vatelínu je tedy vhodné nasadit ještě potah z tkaniny nebo 
pleteniny. 
Bublinková fólie – fólie s bublinkami vzduchu je vyrobena z polyethylenu. Je tvárná a 
obalením ostrých hran chrání před oděrem nebo zlomy na textilních předmětech. Používá 
se jako vycpávkový materiál. 
 
 
7.2. Ramínka  
 
Výběr a úprava ramínek 
Daniela Schalldach 
 
Dostupným způsobem je vystavování liturgického oděvu za využití ramínek a závěsného 
systému. Výhodou tohoto způsobu je malá finanční a prostorová náročnost i možnost 
deponovat a vystavovat textilii na jednom ramínku. Pokud je ramínko předmětu 
přizpůsobeno, je z hlediska ochrany – hned po na míru vyrobeném korpusu nebo figuríně – 
nejlepší možností prezentace parament.  
V dnešní době je na výběr nespočetné množství adjustačních ramínek. Vše se odvíjí od 
finančních možností vystavovatele a prezentace oděvu. Je možno objednat univerzální 
ramínkové stojany i ramínka samotná. Parametry ramínka by se vždy měly odvíjet od 
předmětu, který je na nich prezentován. Proto i tato adjustační pomůcka by měla být 
upravena a přizpůsobena konkrétnímu oděvu.  
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Velmi častým a relativně vhodným typem ramínek, která se stále objevují jak v sakristiích, 
tak i muzeích, jsou speciálně tvarovaná ramínka pro jednotlivé typy liturgických oděvů.  
 
Na této adjustaci se paramenta především deponují, ale je možné je na nich též vystavovat.  
Pro vystavování předmětu lze nechat vyrobit výřez z plexiskla. Plexisklo díky svým 
vlastnostem vytvoří „neviditelnou“ adjustační pomůcku, která nebude odvádět 
návštěvníkovu pozornost od paramenta samotného.183  
Finančně nejpřijatelnější je základ z konfekčního ramínka. Z konzervátorského hlediska je 
vhodnější dřevěné, spíše než plastové ramínko, u kterého neznáme jeho složení. Jeho 
výhodou je navíc snadná úprava tvaru například pomocí pilky či pilníku. 
 
Materiál vhodný k úpravě ramínek 
Za úpravou ramínka stojí snaha získat jak ideální tvar – a to především v oblasti ramen, tak 
docílení zaoblení hran. Tato úprava je důležitá k zajištění správné podpory v oblasti ramen, 
které nesou celou váhu oděvu.  
 
Úprava ramínka 
Ať je k vystavování zvolen jakýkoliv typ ramínka, postup je vždy obdobný. První krok je 
vždy výběr vhodného tvaru, aby byla poskytnuta již v základu dobrá opora. Následovná 
práce by měla být také materiálově a časově co nejméně náročná. Sledován by měl být 
správný sklon ramen a jejich délka.  
Konfekční ramínko by nemělo být výrazně kratší než oděv. Již v této etapě je vhodné, 
pokud je zapotřebí, dřevěný základ upravit. Nejčastěji se bude jednat o zkrácení stran 
ramen, aby nepřesahovala přes ramenní část parament. Pokud není chtěné, aby bylo 
ramínko viditelné, je dobré, aby bylo o kousek kratší (cca 2 cm) než vystavovaný objekt. 
Při úpravách ramínka totiž dojde ke zvětšení objemu a finální produkt by pak mohl být 
delší, než bylo původně zamýšleno.  
Jakmile je vybrán vhodný základ ramínka, začíná se budovat správný tvar náramenice. 
Pokud do ideálního tvaru chybí hodně materiálu, je vhodné pokračovat přidáním 
Mirelonu®  

 
Obr. 71 
Konfekční dřevěné ramínko s přidanou vrstvou Mirelonu® zachyceného bavlněnou nití.  
 
či válce (roury) z PE pěny. Výhodou válce je rychlá práce. Stačí ho cca do poloviny až 
dvou třetin podélně naříznout a na ramínko nasadit. Nevýhodou je omezená škála velikostí 
a následné náročnější ubírání materiálu. Práce s tenkým Mirelonem®184 je časově o něco 
náročnější, ovšem umožňuje přidávat materiál postupně a je tak poté i mnohem méně 
náročné přebytečný materiál odebrat.  

                                                 
183 Pořizovací cena takovéhoto základu budoucího ramínka není vysoká, jedná se o desítky, maximálně 
stovky korun na jeden kus. 
184 Pořizovací cena je cca 20 Kč/m. 
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Vrstva Mirelonu® se dále ještě potáhne vatelínem,185 aby bylo ramínko měkké a lépe se 
rozložila váha předmětu.  

 
Obr. 72 
Mirelon® na ramínku se dále potáhne potřebným množstvím vatelínu.  
 
Nyní by ramínko mělo mít hotový tvar. Při zkoušce oděvu by měla ramenní část perfektně 
sednout. Materiál náramenice by neměl přebývat, ale ani nebýt zbytečně napjatý. Pokud by 
nebylo ramínko dostatečně vyztužené, byl by na náramenici vytvářen nerovnoměrný tlak, 
který by vedl k deformaci a poškozování předmětu. Ve spodní části by se rovněž oděv 
začal nepřirozeně prolamovat a vznikalo by nechtěné vlnění. Pokud by byla výztuž příliš 
široká, působila by ramena velmi nepřirozeně, navíc by se oděv začal směrem k zemi 
zužovat (vypadal by tedy jako látka instalovaná na rouře). V závěru se výztuž potáhne 
textilií,  

 
Obr. 73 
V závěru se ramínko potáhne bavlněným plátnem, Tyvekem® nebo jiným inertním 
materiálem.  
 
která oděv ochrání před volnými vlákny z vatelínu a celkový vzhled ramínka sjednotí. 
V ideálním případě by poslední vrstvu měl tvořit Dupont Tyvek® 1442 R. Výhodou a 
zároveň nevýhodou tohoto materiálu je hladký povrch. Na jednu stranu nevznikne tření 
mezi textilií a podšívkou oděvu, na druhou stranu může dojít silou gravitace k postupnému 
skluzu předmětu. Danému fenoménu je možno zabránit zajištěním předmětu k ramínku 
pomocí entomologických špendlíků velikosti 000 nebo 00. Tyto tenké nerezové špendlíky 
zanechají v látce jen minimální vpich. Pokud nejsou k dispozici tyto špendlíky, je možno 
použít co nejtenčí špendlíky, které by měly být z nerezu či hliníku, aby nedošlo 
k možnému výkvětu korozních produktů na vystavovaném předmětu.186 
Tyvek® lze nahradit plátnem z nebělené bavlny, jehož pořizovací cena je výrazně nižší.187 
Látka by měla být předem vyprána, aby se odplavily produkty přidávané při zpracování 
materiálu. Bavlněné plátno je ideální, pokud je podšívka oděvu, který bude v kontaktu 
s ramínkem, z lněného či bavlněného materiálu. Pokud je podšívka vlněná či dokonce 
hedvábná, je stále možné použít bavlněného plátna, ale lepší bude použít hedvábnou látku, 
například pongé nebo habotai.188 Takto zhotovené ramínko je zcela vhodné pro 
                                                 
185 Pořizovací cena je cca 30–40 Kč/m. 
186 Nevýhodou Tyveku® je vyšší pořizovací cena, která se při šíři 150 cm pohybuje kolem 140 Kč/m. 
187 Průměrně se jeho cena pohybuje kolem 50 Kč na metr. 
188 Pořizovací cena je cca 150 Kč/m. 
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dlouhodobé vystavení. V ideálním případě by náramenní vycpávky pokračovaly v celé 
délce vystavovaného předmětu. Tento kompromis mezi figurínou a ramínkem je již pro 
laika náročnější na výrobu.  

 
Obr. 74 
Ramínko, jehož základ tvoří výřez z plexiskla, a na míru vytvořená vycpávka pro rochetu.  
 

 
Obr. 75 
Vycpávku je možné k základu zachytit pomocí nalepovacích suchých zipů. Na plexiskle 
drží adhezivum bez problému, na tkanině již tolik ne. Možností je druhou stranu suchého 
zipu ke tkanině přišít (tj. suchý zip ani nemusí být nalepovací) či zachytit pomocí 
nerezových špendlíků.  
 
Základem je obrys tvaru paramenta. Podle obrysu se vytvoří střih podlouhlé vycpávky. Ten 
se dále sešije na stroji. Podle obrysu se vystřihne několik vrstev (jejich počet se odvíjí od 
předmětu samotného) z vatelínu, které budou tvořit vycpávku. Takto vznikne měkká 
„figurína“ na zavěšení. Tento stav je, vzhledem k podpoře předmětu, zcela ideální, ovšem 
rovněž je i náročnější na výrobu. 
Pokud je výstava krátkodobá a je zapotřebí finančně nenáročné a rychlé řešení, je možné 
Mirelon® a vatelín nahradit například bublinkovou fólií (strukturovanou stranou dovnitř), 
či silnější vrstvou obvazu – gázy. Jako svrchní vrstvu látky lze použít například vypraný 
čistý obvaz, kterým se bublinová fólie omotá.  
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Obr. 76 
Polstrování ramínka bublinkovou fólií a obvazem.  
 V každém případě je vždy vhodné ramínko alespoň minimálně upravit, neboť dojde 
k překrytí ostrých částí a nosné části textilie nebudou tak namáhány, protože jejich opora 
bude alespoň částečně polstrovaná.  

 
Obr. 77 
Pokud máme naprostý nedostatek času a financí, je vhodné ramínko alespoň obalit 
několika vrstvami gázy. Na ramínku tak budou překryty nerovnosti, které by mohly oděv 
poškodit, a zároveň dojde k vytvoření alespoň mírného polstrování.  
 
Takto vytvořená ramínka jsou časově velmi rychlá a finančně nenáročná. Neměla by však 
být využívaná dlouhodobě. 
 
 
7.2.1. Úprava jednotlivých typů paramentních ramínek 
Alena Samohýlová 
 

a) kasulové ramínko 
 

  
Obr. 78 
Ramínko volíme podle střihu a typu konkrétní kasule.  
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Obr. 79 
Odpovídající ramínko na kasuli, které budeme dále upravovat.  

 
Obr. 80 
Ramínko upravíme v oblasti ramen překrytím dřevěné konstrukce Polylamem® o tloušťce 
2 cm, který upevníme prošitím. Polyethylenovou desku lze nahradit trubkou ze stejného 
materiálu nebo rourou z kartonové lepenky (kobercové), která se po rozříznutí nasadí na 
ramínko.  
 

 
Obr. 81 
Svrchní stranu, která se bude dotýkat historické textilie, potáhneme tkaninou (molton).  
 

 
Obr. 82 
V případě potřeby lze sklon ramen upravit pomocí klínků z Polylamu®.  
 

 
Obr. 83 
Klínky se zasunou mezi dřevěné ramínko a vytvořený obal.  
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Obr. 84 
Zkouška upraveného ramínka s využitím kasule z pomocného materiálu. Kasule dobře 
padne v oblasti ramen, kde ramínko získalo větší objem a oblý tvar.  
 
b)Ramínko pro dalmatiku 
 

 
Obr. 85 
Výběr vhodného ramínka pro dalmatiku.  
 

 
Obr. 86 
Příprava čtverců z Polylamu® a svrchní tkaniny pro vytvoření obalu.  
 

 
Obr. 87 
Svrchní tkaninu sešijeme na stroji do tvaru „rukávu“, do kterého vložíme podkovovitě 
ohnutý díl Polylamu®.  
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Obr. 88 
Díly nasadíme na ramínko a v případě potřeby přichytíme šitím.  
 

 
Obr. 89 
Zkouška upraveného ramínka na dalmatiku s využitím roucha z pomocného materiálu.  
 
c)Ramínko pro pluviál 
 

 
Obr. 90 
Příprava dílů z Polylamu® na úpravu ramínka pro pluviál.  
 

 
Obr. 91 
Díly můžeme k ramínku připevnit šitím.  
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Obr. 92 
Pokud chceme dosáhnout efektu postupného zvětšování objemu směrem dolů, můžeme do 
vnitřní části vložit rozporku z dílu Polylamu® lichoběžného tvaru, kterou připevníme 
tavnou pistolí. Výztuže jsou připevněny bodově šitím v horní části a potaženy svrchní 
tkaninou.  
 

 
Obr. 93 
Zkušební umístění pluviálu z pomocného materiálu na upravené ramínko. V případě 
potřeby je možné využít pro úpravu sklonu ramen klínky. 
 

 
Obr. 94 
Zkouška upraveného ramínka pro pluviál. 
 
 
 
7.3. Stojany, figuríny a krejčovské panny 
Michaela Závadská 
 
Speciální stojany s oporou ramen 
K vystavení liturgických oděvů slouží i různé speciální stojany s oporou ramen (Obr. 95–
102). Obvykle mají stabilní konstrukci vyrobenou ze dřeva nebo kovu. Tvar ramenních 
podpěr je uzpůsoben sklonu jednotlivých parament. Při využití stojanů pro vystavení 
parament nelze zapomínat na jejich tvarové uzpůsobení pro konkrétní oděv. Ramenní 
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opěry je vhodné obalit měkkým textilním (polyesterové rouno, bavlněná pletenina, silný 
počesaný bavlněný flanel, ...) nebo netextilním materiálem, jakým může být např. hladká 
fólie z polyethylenové pěny Mirelon®. Vystavovaný předmět by se nikdy neměl přímo 
dotýkat surového povrchu dřeva. Ten by měl být opatřen vhodným nátěrem a separován 
doporučeným textilním nebo netextilním materiálem (viz kapitola 7.1.1.). 

 
Obr. 95 
Dřevěný univerzální stojan na paramenta, pohled zepředu. Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze, podle návrhu architekta Petra Horneka z roku 2000. 
 

 
Obr. 96 
Variabilní ramenní podpěrky pro prezentaci kasule, upevněné na korpusu hlavičkovým 
suchým zipem z polyolefinu. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, podle návrhu 
architekta Petra Horneka z roku 2000.  
 

 
Obr. 97 
Variabilní ramenní podpěrky pro prezentaci dalmatiky. Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze, podle návrhu architekta Petra Horneka z roku 2000.  
 

  
Obr. 98 
Stojan na paramenta.  
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Obr. 99–102 
Stojan na kasuli a dalmatiku s instalovanými rouchy.  
 
 
Komerční figuríny a krejčovské panny 
Historické krejčovské panny a figuríny mají odpovídající siluetu korespondující s dobou 
jejich vzniku a není možné je vždy uplatnit. Historické panny jsou potažené tkaninou, 
papírem nebo kůží (Obr. 103) a často není bez jejich rozebrání možné zjistit všechny 
materiály využité při výrobě, např. různé druhy dřeva, papírmašé, výplňkový materiál 
(rostlinného nebo živočišného původu). Jejich komponenty jsou propojené hřebíky, vruty 
či lepené klihem aj. V případě využití historických figurín je potřeba jejich separace od 
vystavovaného oděvu alespoň jednou vrstvou vhodného textilního potahu. 
Moderní figuríny a torza jsou pro vystavování historických oděvů často příliš vysoké a 
mají atletický vzhled. Jejich postoj může být příliš extravagantní, což nejen že nevyznívá 
ve prospěch prezentace historického oděvu, ale často neposkytuje dostatečnou oporu. 
V tomto ohledu je třeba volit spíše menší konfekční velikosti figurín se stabilním postojem 
na obou chodidlech (Obr. 104). Figuríny jsou vyráběny nejčastěji z vhodných materiálů, 
jako je laminát a polyethylen, ale i ze zcela nevhodného polyvinylchloridu či 
polyuretanové pěny. Povrchový nátěr figurín se také může stát původcem poškození 
vystavovaného předmětu. Za bezpečnější lze považovat vodou ředitelné disperze nebo 
barvy na bázi akrylu. Doporučovány nejsou barvy a laky obsahující různá toxická a 
hořlavá rozpouštědla (xylen, toluen,  ...).  
Krejčovské panny mívají spíše jednoduchý statický vzhled a často jsou potažené tkaninou 
(Obr. 105). Jejich nevýhodou je absence hlavy a končetin, které často slouží k podpoře 
rukávů nebo součástí kompletu. V současnosti jsou panny vyráběny z polystyrénu, 
polyuretanu, polyethylenu či papírmašé a mají textilní potah. Polyuretanovým figurínám je 
třeba se při vystavování historického textilu vyhnout, neboť podléhají rychlému rozpadu a 
emitují chemikálie (těkavé organické látky) poškozující nejen textilní vlákna. 
Zvláštní skupinou jsou figuríny, busty a torza vyráběná speciálně pro vystavování 
historických předmětů. Materiály využité při jejich výrobě odpovídají současným 
požadavkům na inertnost a jejich konstrukce je uzpůsobena vystavování různorodých typů 
oděvů. Tyto figuríny jsou vyráběny z polyethylenu nebo sklolaminátu s vhodnou 
povrchovou úpravou a jsou propojeny nekorodujícími kovovými prvky. 
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Obr. 103  
Historická krejčovská panna, Uměleckoprůmyslové museum v Praze.  
 
 
 

 
Obr. 105 
Krejčovská panna z polystyrenu, opatřená elastickým textilním potahem. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze.  
 
 
Komponenty 
Na trhu jsou k dispozici i různé komponenty ke krejčovským pannám a figurínám nebo pro 
vystavení samostatně. Jedná se především o hlavy a ruce. Kromě výše vyjmenovaných 
materiálů (laminát, polyethylen, dřevo, kov) jsou vyrobeny také ze skla a plexiskla. 
Komponenty mají různé způsoby upevňování na figuríny nebo stojany, což je třeba  – 
spolu s použitým materiálem – zohlednit při jejich výběru. 
 
Potahy na krejčovské panny 
Univerzální potahy na krejčovské panny jsou běžně dostupnou pomůckou. Vyrábějí se 
z pleteniny, která se přizpůsobí tvaru panny (bavlněné, polyesterové, polyamidové), 
v omezené barevné škále – základními barvami jsou tělová, slonová kost a černá. 
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Obr. 106 
Potahy na figurínu z hladké pleteniny ze syntetických vláken.  
 
 
7.3.1 Návody na výrobu korpusů, krejčovských pan a skořepin na míru189 
Michaela Závadská 
 
V následující části kapitoly jsou popsány nejčastější výrobní postupy využívané v muzeích 
ke zhotovení alternativ ke komerčně vyráběným krejčovským pannám. K výrobě jsou 
používány doporučené materiály archivní kvality. Rozměry komponentů a spotřeby 
materiálů jsou orientační a budete je muset upravit tak, aby vyhovovaly jednotlivým 
korpusům, figurínám a skořepinám rozměrově příhodným pro konkrétní paramenta. 
 
Výroba roucha z pomocného materiálu 
Při procesu výroby figurín a skořepin je potřeba několika praktických zkoušek při 
ověřování výrobku. Abychom omezili nežádoucí manipulaci s originálem na minimum, je 
vhodné mít k dispozici pomocné roucho odpovídající tvarem, velikostí a střihem 
originálnímu předmětu. Toto roucho budeme při výrobě adjustace využívat ke zkouškám. 
1. Získání střihu: Jednotlivé střihové díly roucha opatrně překreslíme tužkou na 
poloprůsvitný papír nebo obkreslíme přes průhlednou fólii tenkým lihovým fixem. 
Snažíme se získat co nejpřesnější rozměry – jejich získání však nesmí ohrozit originální 
předmět. 
2. Ušití pomocného roucha: Střih, který jsme překreslili na papír nebo fólii vystřihneme 
v liniích a přeneseme na pomocnou látku (nesmí být elastická) – např. bavlněné nebo lněné 
plátno – a přidáme materiál na švové záložky. Jednotlivé díly z pomocné tkaniny 
vystřihneme a sešijeme ve spojovacích švech. Nemusíme začišťovat okraje. Hotový 
výrobek porovnáme s originálním předmětem, například opatrným přiložením k rubu 
originálu. Případné odchylky si zaznamenáme a pomocné roucho podle nich upravíme. 
 
 
7.3.1.1. Krejčovská panna a korpus z polyethylenové pěny190 
Výroba panny vyžaduje jednoduché zpracování. Polyethylenový pěnový materiál, z něhož 
jsou panny vyrobeny, je snadno dostupný, nedrolivý, pevný, avšak přilnavost k adhezivům 
je u něj horší. Je možné snadno přidávat komponenty (hlavu, ruce).  

                                                 
189 Informace o výrobě korpusů, které jsou univerzální a nedají se adaptovat přímo pro liturgický textil, 
uvádíme z důvodu úplnosti, ale graficky jsou odlišené menším písmem. Tento typ korpusů lze využít pro 
roucha typu alby, rochety apod. 
190 ANDRES, A. A., Good Mannequin is Hard to Find. Kenneth Spencer Research Library [online]. 2017 [cit. 
20.11.2020]. Dostupné na: https://blogs.lib.ku.edu/spencer/a-good-mannequin-is-hard-to-find/ 
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Budeme potřebovat: 
Varianta A:  
Panna: 4 desky z pěnového polyethylenu (Polylam®, Mirelon®) 70 x 50 cm, tloušťka 5 cm. 
Korpus na dalmatiku: 3 desky z pěnového polyethylenu, tloušťka 10 cm, jejich šířka a  
délka se rovná největší šířce (od okraje jednoho rukávu k druhému) a délce dalmatiky. 
Varianta B:  
Panna: 1 deska z pěnového polyethylenu (Polylam®, Mirelon®) 100 x 200 cm, tloušťka 8 
cm 
Korpus na kasuli: cca 11 desek z pěnového polyethylenu, tloušťka 10 cm, jejich šířka a 
délka se rovná největší šířce v daných 10cm rozestupech.  

- tavná pistole s polyethylenovými náplněmi / lepidlo na bázi akrylátové disperze 
Akrylep 545, nebo Lascaux 498 HV 

- oboustranná lepicí páska 
- počesaná bavlněná tkanina (molton, kalmuk) 
- rouno z polyesterového dutého vlákna (vatelín) 
- nebělená a nebarvená bavlněná pletenina, vypraná a dobře vymáchaná 
- řezák nebo elektrická tavná řezačka na syntetické materiály 
- silikonový papír 
- stojan na krejčovskou pannu 

 
G. Výroba z vertikálně vrstvených polyethylenových desek 

Postup: 
1. Vytvoření pomocného roucha dle návodu „Výroba roucha z pomocného materiálu“ 
2. Výběr vhodné krejčovské panny – kopii roucha (nebo originál v dobrém stavu) 
vyzkoušíme na vhodné krejčovské panně. Na panně naměříme největší šířku (obvykle se 
jedná o šíři ramen) a délku (od nasazení krku na ramena ke spodnímu okraji). Z pěnové 
polyethylenové desky vyřežeme tři panely. Rozměry těchto panelů určují: největší 
naměřená šířka panny x výška panny. 
3. Tvorba základního bloku: tavným lepidlem k sobě přilepíme dva panely 
z polyethylenové desky (Obr. 108, na obrázku panel A a B). Do plochy panelu vydlabeme 
mělkou štěrbinu na tyč stojanu dlouhou cca 20 cm, její hloubka a tvar odpovídá polovině 
příčného středového řezu stojanové tyče. Stejnou štěrbinu vydlabeme i do posledního 
třetího panelu (na obrázku panel C). Štěrbiny na panelech přiložíme na sebe a panely 
slepíme k sobě tavným lepidlem. Přední strana poslední nalepené desky bude tvořit 
hrudník  
4. Na základní blok si vyznačíme tenkým lihovým fixem linie hrudi, pasu a boků. Do takto 
vyznačené sítě si předkreslíme zjednodušený tvar trupu a začneme odřezávat přebytečný 
materiál. Nedříve vyřežeme ramena a návaznost na krk (celý krk poté doděláme z pěnové 
desky zvlášť). Hrudní partie a břicho (pomyslné „T“) na přední části trupu (deska C) 

                                                 
NAGYOVÁ, Dominika – ŠULCOVÁ, Veronika – SZEMÁLYOVÁ, Dana, Homemade figuríny – ruční práce 
restaurátora. In: Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, s. 132–139.  
Instructions For Creating Display Forms [online]. Lineco, [cit 20.11.2020]. Dostupné na: 
https://www.lineco.com/creating-display-forms 
Caring for textiles and costumes. [online]. Government of Canada. Canadian Conservation Institute [cit 
20.11.2020]. Dostupné na: https://www.canada.ca/en/conservation-institute.html 
(strany věnující se Polylamu® a krejčovské panně z něj: 36–37). ŠULCOVÁ, Veronika – SZEMÁLYOVÁ, Dana 
F., Šněrovačku nebo korzet?: spodní tvarovací oděvy a oděvní součástky 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 
20. století = Stays, or a corset?: shaping underclothing and undergarments from the second half of the 18th 
century until the first half of the 20th century. Praha: Národní muzeum, 2019, s. 30–31. (Strany věnující se 
Polylamu® a panně z něj: 36–37.) 
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necháme prozatím ploché a zaměříme se na ubírání materiálu z bočních partií a zad (Obr. 
109). 
5. Na oblast hrudi a břicha ještě přilepíme jednu desku (na obrázku deska D) vyřezanou do 
tvaru T, která bude tvořit objem trupu v oblasti prsních a přímých břišních svalů (Obr. 
110). Přebytečný materiál odřežeme tak, aby trup získal zjednodušený, avšak proporcím 
odpovídající tvar hrudníku a břicha (Obr. 111). 
6. Krk dohotovíme nalepením dostatečně velké krychle vyřezané z PE desky na 
předtvarovanou základnu krku na torzu. Přebytečný materiál opět odřežeme tak, abychom 
vytvořili válcovitý krk. 
7. Tepelné uhlazení – po zaschnutí lepidla můžeme hrubý povrch panny opatrně zahladit 
přes silikonový papír pomocí malé žehličky – její teplotu nastavíme na syntetiku – nebo 
restaurátorskou špachtlí na 115–130 °C. 
8. Oblast ramen a horní část zad panny pokryjeme silnou počesanou bavlněnou tkaninou a 
přilepíme ji zespoda k torzu tavným lepidlem nebo ji přišijeme (Obr. 112). 
9. Pannu potáhneme bavlněnou pleteninou a vycpeme polyesterovým rounem (vatelín) do 
požadovaného objemu.  
10. Hotovou pannu nasadíme na stojan (Obr. 113). 

 
Obr. 107 
Dva panely z polyethylenové pěny s vyřezanou štěrbinou.  
 

 
Obr. 108 
Základní blok s vyznačenými liniemi trupu.  
 

 
Obr. 109 
Přilepení desky ve tvaru písmene T na hruď.  
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Obr. 110 
Vyřezaný trup.  
 

 
Obr. 111 
Oblast ramen a horní část zad pokrytá silnou počesanou bavlněnou tkaninou.  
 

 
Obr. 112 
Hotová figurína s potahem nasazená na stojanu.  
 

 
Obr. 113 
Korpus na dalmatiku vyrobený z vertikálně vrstvených polyethylenových desek.  
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B. Výroba z horizontálně vrstvených polyethylenových desek 
Výroba je založena na rozdělení krejčovské panny do horizontálních segmentů, z nichž je 
sestavena a vyřezána. Rozdělení do segmentů vyřezaných z polyethylenových pěnových 
desek minimalizuje objem odřezků a šetří materiál. Sestavením segmentů získáme 
okamžitý velmi hrubý tvar panny, v níž se zorientujeme snadněji než při vyřezávání 
z vertikálně lepených bloků. Práci usnadní předloha v podobě krejčovské panny, jejíž kopii 
můžeme tímto způsobem vyrobit. 
 
Postup: 
1. Vytvoření pomocného roucha dle návodu „Výroba roucha z pomocného materiálu“. 
2. Zkoušení a úprava panny – kopii roucha (nebo originál v dobrém stavu) vyzkoušíme na 
vhodné krejčovské panně a podle potřeby upravíme objem vycpávkami nebo 
zaznamenáme případná zúžení.  
3. Vytvoření sítě – krejčovskou pannu rozdělíme do horizontálních segmentů vysokých 8 
cm. Linii si vyznačíme pomocí provázku nebo krepové pásky. V každém segmentu 
změříme největší šířku v průřezu těla – šíře zepředu dozadu a šíře od jednoho boku 
k druhému. Tyto rozměry určují rozměry jednotlivých panelů.  
4. Vyřezání panelů – z polyethylenové desky vyřežeme osm panelů, které mají rozměry 
naměřené na krejčovské panně. 
5. Sestavení panelů – panely složíme na sebe v přibližně stejném postavení jako na figuríně 
a dočasně slepíme oboustrannou lepicí páskou (Obr. 114-115). 
6. Vyřezání těla panny – tvar těla získáme ořezáním přebytečného materiálu. Jako vzor 
nám slouží krejčovská panna. 
7. Zkoušení a úpravy – ve stavu, kdy máme vyřezán hrubý tvar těla, vyzkoušíme na 
vyráběné panně pomocné roucho. Pokud má panna odpovídající tvar, přistoupíme k lepení 
panelů. Pokud na panně pomocné roucho dobře nesedí nebo je její tvar nevyhovující jiným 
způsobem, pokračujeme v úpravách tvaru ořezáním. Pokud nám naopak chybí objem, 
můžeme v jednotlivých partiích nahradit polyethylenové segmenty novými a poté ořezat 
do vyhovujícího tvaru. 
8. Lepení – po ukončení všech úprav slepíme jednotlivé segmenty k sobě tavným 
polyethylenovým lepidlem nanášeným tavnou pistolí nebo lepidlem na bázi akrylátové 
disperze (Akrylep 545 nebo Lascaux 498 HV) nanášeným na desky štětcem. V případě 
tavné pistole musíme postupovat poměrně rychle, neboť tavné lepidlo rychle tuhne. 
Akrylátové disperze zase vyžadují delší čas do úplného vyschnutí, a to v řádu dnů.  
9. Tepelné uhlazení – po zaschnutí lepidla můžeme hrubý povrch panny opatrně zahladit 
přes silikonový papír pomocí malé žehličky – její teplotu nastavíme na syntetiku – nebo 
restaurátorskou špachtlí na 115–130 °C (Obr. 116).  
10. Potažení panny rounem a pleteninou – oblast ramen a horní části zad pokryjeme silnou 
počesanou bavlněnou tkaninou a přilepíme ji zespoda k torzu tavným lepidlem nebo 
přichytíme šitím. Celou pannu pak potáhneme vrstvou polyesterového rouna (vatelín) a 
nahrubo sešijeme. Na závěr potáhneme pannu předem vypranou nebělenou bavlněnou 
pleteninou nebo navlékneme koupený potah (Obr. 117). 
11. Otvor pro nasazení – do panny vyřežeme ze spodní strany křížovou perforaci na tyč 
stojanu do hloubky cca 20 cm. Otvor můžeme zpevnit vpravením pevné trubky o průměru, 
který umožní nasazení panny na stojan. Do otvoru však můžeme vpravit jakékoliv 
upevnění sloužící k nasazení na stojan (Obr. 118). 
12. Nasazení hotové panny na stojan. 
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Obr. 114 
Horizontální segmenty s naznačenou linií figuríny, pohled zepředu.  
 

 
Obr. 115 
Horizontální segmenty s naznačenou linií figuríny, pohled z boku.  
 

 
Obr. 116 
Vyřezaná a tepelně uhlazená figurína.  
 

 
 
Obr. 117 
Figurína pokrytá silnou bavlněnou tkaninou v oblasti ramen a horní části zad (červená 
linie) a potažená vrstvou polyesterového rouna (šedá linie).  
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Obr. 118 
Křížový otvor vyřezaný do hotové figuríny zespodu řezákem.  
 

  
Obr. 119 
Korpus na kasuli z horizontálně vrstvených polyethylenových desek.  
 
 
7.3.1.2. Krejčovská panna z pletiva191  

Jednoduchý a levný výrobní postup ze snadno dostupných materiálů. Základem těla panny 
je středový skelet, který je nasazen na vyrobený stojan, obojí ze dřeva. Středový skelet je 
obalen pletivem, z něhož je vystavena i ramenní část. Při výběru použitých materiálů 
klademe důraz na výběr vhodného druhu dřeva a kovového pletiva dle kapitoly 7.1.1. 
 
Budeme potřebovat:  

- dva ovály z pevného materiálu např. z vhodného druhu dřeva. První bude mít 
obvod hrudníku s rameny, druhý obvod boků  

- pletivo vhodných vlastností (nejlépe hliníkové) 
- vruty do dřeva a hřebíčky z hliníku nebo nerezavějící oceli 
- polyesterové rouno (vatelín) 1,5 m 
- nebělená a nebarvená bavlněná pletenina, vypraná a dobře vymáchaná 
- provázek, šicí nit, drátek z hliníku nebo nerezavějící oceli 

 
Postup: 
1. Vytvoření pomocného roucha dle návodu „Výroba roucha z pomocného materiálu“. 

                                                 
191 NORTON, Ruth E., Practical manual for the storage and display of textiles: (for museums in South-East 
Asia). Canberra: Unesco, 1984, s. 56–60. 
Textiles. Displaying historic costume [online]. reCollections, [cit 20.11.2020]. Dostupné na: 
http://culturalmaterials.net/wp/28-2/cultural-material/textiles/ 
KING SMITH, N. – MYERS, M., Textiles [online]. Western Australian Museum, [cit. 20.11.2020]. Dostupné na: 
https://manual.museum.wa.gov.au/book/export/html/127 
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2. Připravíme si podstavec stojanu kruhové či čtvercové základny a 120cm hranol, obojí ze 
dřeva. V polovině hranolu vyvrtáme horizontální otvory v odstupech asi 3 cm, sloužící 
k posouvání panny nahoru a dolů. Panna bude v otvorech na tyči zajištěna kolíkem. 
3. Úlohu středového pevného skeletu trupu panny bude plnit dutý hranol takového profilu, 
aby se dal nasadit na hranol podstavce. Jeho délka určuje výšku trupu budoucí panny od 
hrudníku k bokům. Dutý hranol musí těsně obepínat tyč stojanu, abychom se vyhnuli 
nahýbání panny do stran. 
Pokud máme k dispozici stojan na krejčovskou pannu s tyčí kruhového průřezu, středový 
skelet panny vytvoříme z trubky. Trubka musí těsně obepínat tyč stojanu, abychom se 
vyhnuli nahýbání panny do stran. 
4. Do středu oválu s obvodem boků vyřežeme čtvercový otvor takové velikosti, aby se dal 
nasadit na dutý středový hranol budoucího skeletu.  
5. Na dutý středový hranol seshora nasadíme hrudní ovál a připevníme. Z druhé strany 
nasadíme spodní, bokový ovál a také připevníme.  
6. Omotáme pruh pletiva kolem oválů a připevníme jej na ramenní ovál z horní strany 
desky a na bokový ovál ze spodní strany desky (Obr. 119). Dbáme na to, aby byly okraje 
pletiva dobře zapracovány a nikde nevyčnívaly okraje, stejně tak postupujeme i u 
propojujícího drátu. 
7. Podle potřeby upravíme šířku v oblasti pasu stažením pletiva silným provázkem nebo 
drátem. 
8. Z pletiva dotvoříme zbylou část hrudníku a ramen (například ve tvaru elipsovité vyduté 
mísy), kterou nasadíme a upevníme na desku hrudního oválu. Větší nosnost, zejména u 
hliníku, poskytne více vrstev pletiva v této oblasti (Obr. 120). 
9. Potáhneme celou pannu vrstvou polyesterového rouna (vatelín) a nahrubo sešijeme. 
Potah z vatelínu můžeme v bodech přichytit také k pletivu panny.  
10. Přidáním vrstev vatelínu můžete dodávat panně na objemu, aby na ni oděv seděl co 
nejlépe, zejména v oblasti šíje a ramen. Jednotlivé vrstvy nahrubo přišijeme 
k vatelínovému potahu (Obr. 121). 
11. Na závěr potáhneme pannu předem vypranou nebělenou bavlněnou pleteninou nebo 
navlékneme koupený potah. 

 
Obr. 120 
Pletivo omotané a upevněné na středové bázi. 
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Obr. 121 
Hotový základ figuríny z pletiva.  
 

 
Obr. 122 
Figurína potažená vrstvou polyesterového rouna a vypodložená navíc v ramenou a na 
břiše.  
 
7.3.2. Korpusy 
Jejich výroba je jednoduchá a levná, v některých případech může být časově náročná. 
Výhodou korpusů je jejich subtilní dojem a jejich optickou přítomnost lze výrazně potlačit 
úpravou tvaru a barvou potahu. V případě přizpůsobení korpusu individuální velikosti a 
tvaru určitého paramenta do budoucna znesnadní možnost vystavení jiného, tvarově a 
velikostně odlišného. Takový korpus je potřeba upravit, což není vždy zcela možné.  
 
7.3.2.1 Korpus z materiálů Fosshape® a Formetal®192 
Metoda výroby je snadná, rychlá a efektivní, skořepina je pevná a lehká. Pořizovací cena 
materiálu Fosshape® a Formetal®193 je však poněkud vyšší. Kombinace obou materiálů 
zajistí pevnost a vyšší nosnost skořepiny. Pro lehčí paramenta lze korpus vyrobit pouze 
z Fosshapu® bez formetalového jádra. Jako kopyto využijeme komerční figurínu nebo 
krejčovskou pannu. Skořepinu je možné využívat pro krátkodobé i dlouhodobé vystavení. 
V muzeích jsou tyto skořepiny využívány také jako tzv. neviditelné figuríny. 
 

                                                 
192 Making mannequins, part 2 [online]. Australian dress register, [cit. 20.11.2020]. Dostupné na: 
https://maas.museum/app/uploads/2019/08/ADR_Making-Mannequins-Part-2_9Apr19.pdf 
MORENA, J. – VOSKAMP, A., Much Ado About Mannequins: Making the Perfect Form [online]. Harry 
Ransom Center, 2016, [cit. 20.11.2020]. Dostupné na: http://www.connectingtocollections.org/wp-
content/uploads/2015/12/Much-Ado-about-Mannequins-PowerPoint.pdf. 
Floating forms [online]. FIDM Museum, 2009 [cit. 20.11.2020]. Dostupné na: 
https://blog.fidmmuseum.org/museum/2009/11/floating-forms.html 
ŠULCOVÁ, Veronika – SZEMÁLYOVÁ, Dana F., Šněrovačku nebo korzet?: spodní tvarovací oděvy a oděvní 
součástky 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 20. století = Stays, or a corset?: shaping underclothing and 
undergarments from the second half of the 18th century until the first half of the 20th century. Praha: Národní 
muzeum, 2019, s. 30–31. Strany věnující se Fosshapu®, Formetalu® a korpusu z něj: 30–32. 
193 Fosshape® cca 38 eur za 1 běžný metr a Formetal® cca 1090 Kč za 1 běžný metr. 
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Budeme potřebovat: 
- materiál Fosshape® ve zvolené gramáži (na jedno torzo bez rukou bude potřeba cca 

1 m šíře 1,14 m) 
- pánskou/dámskou figurínu nebo krejčovskou pannu dle potřeby, která bude sloužit 

jako forma 
- desku z pěnového polyethylenu (např. Mirelon®, Polylam®, Ethafoam®) 10 cm 

silnou 
- stojan na krejčovskou pannu 
- polyesterové rouno (vatelín) – 1 m (40 g/m2), 0,5 m (100 g/ m2) 
- bavlněnou pleteninu vypranou a dobře vymáchanou – 1 m 
- nůžky, polyesterovou nit, jehlu, špendlíky 
- hliníkovou fólii 
- tavnou pistoli s polyethylenovými náplněmi 
- napařovač oděvů nebo horkovzdušnou pistoli 
- tepelně odolné rukavice (pracovní nebo kuchyňské s teflonovým povrchem) 
- materiál Formetal® (235 g/m nebo 500 g/m) – 1,4 m 
- štípací kleště na stříhání pletiva 
- pracovní kožené rukavice 

 
Postup: 
1. Vytvoření pomocného roucha dle návodu „Výroba roucha z pomocného materiálu“. 
2. Výběr figuríny – kopii roucha (nebo originál v dobrém stavu) vyzkoušíme na vhodné 
krejčovské panně, která velikostně odpovídá požadavkům vystavovaného předmětu. 
3. Obalení figuríny – abychom ochránili figurínu sloužící jako „kopyto“, obalíme ji 
hliníkovou fólií a dobře uhladíme. Přes vrstvu hliníkové fólie ještě naneseme strečovou 
potravinářskou fólii. 
4. Obalení figuríny Formetalem® a zpracování vrstvy – pás hliníkové sítě Formetal® 
přiložíme na figurínu a přitlačíme na něj tak, aby získal její tvar. Při této práci nám dobře 
poslouží gumové kladívko, jímž Formetal® vyklepeme do požadovaného tvaru. 
Postupujeme zepředu přes ramena a boky dozadu na záda. Přebytečný materiál odstříháme 
štípacími kleštěmi a zapracujeme gumovým kladívkem. Na zádech a v místech, kde jsme 
materiál odstříhali, jej propojíme např. hliníkovým drátem (MZ_OBR72). Při práci 
používáme ochranné kožené rukavice. Dbáme na to, aby byly okraje pletiva dobře 
zapracovány a nikde nevyčnívaly, stejně tak i propojující drát. 
5. Potažení formetalové figuríny Fosshapem®, sešití nahrubo – pruh Fosshapu® přiložíme 
na figurínu z Formetalu® a celou ji potáhneme. Vzhledem ke srážlivosti Fosshapu® by měl 
být potah na figuríně polopřiléhavý. Figurínu obalíme zepředu přes ramena a boky dozadu 
na záda. Přebytečný materiál si sešpendlíme a odstříháme nůžkami. Odstraníme špendlíky 
a připojíme k sobě vystřižená místa sešitím nahrubo polyesterovou nití (Obr. 124). 
6. Vytvrzení – k vytvrzení používáme oděvní napařovač. Proces vytvrzování je nevratný, 
proto si nejprve práci s materiálem a jeho srážlivostí vyzkoušíme na zbytku či větším 
odstřižku. Fosshape® na figuríně vytvrzujeme lehkým přiložením napařovače (Obr. 125). 
Napařovač produkuje vařící páru, proto jej směrujeme vždy pouze na materiál, nikdy ne na 
sebe. Při práci využíváme k uhlazování ochranné rukavice odolné vůči vysokým teplotám. 
Aby se nám materiál nesrazil a nevytvrdil na jednom místě, postupujeme pomalu a 
rovnoměrně po celé figuríně. Pokud pro vytvrzování využijeme horkovzdušné pistole, 
držíme ji dál od figuríny, protože může snadno dojít k propálení materiálu.  
7. Hotovou skořepinu bude nutné sejmout z figuríny. Nejprve si řezákem rozřízneme 
vytvrzený Fosshape® ve vertikální linii od krku k dolnímu okraji a poté rozštípneme 
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kleštěmi hliníkové dráty, jimiž jsme Formetal® dříve propojili. Skořepinu opět scelíme 
sešitím silnou polyesterovou nití v celé délce. 
8. Úprava objemu – na hotové skořepině vyzkoušíme kopii roucha a případně upravíme 
objem. Skořepinu lze zmenšit vystřižením materiálu na bocích a sešitím zmenšených částí 
skořepiny k sobě. Objem dodáváme vycpávkami nebo vrstvením polyesterového rouna na 
patřičných místech, kde je lze ke skořepině přichytit šitím. Abychom obalili a zajistili ostré 
okraje Formetalu®, přehneme Fosshape® na krku a dolním okraji dovnitř skořepiny a 
propaříme. 
9. Uzavření skořepiny zespoda – skořepinu je vhodné zespoda uzavřít pevným materiálem, 
např. oválem z pěnového polyethylenu silného 10 cm. Obrys spodního okraje figuríny si 
obkreslíme na polyethylenovou desku a vyřežeme ovál zmenšený o sílu stěny skořepiny. 
Ovál vpravíme dovnitř figuríny a přilepíme tavným polyethylenovým lepidlem. Do oválu 
vyřežeme křížem otvor na tyč stojanu, na němž bude skořepina stát. Stejným způsobem 
uzavřeme i krk, pokud jsme jej nechali otevřený. 
10. Potažení – aby se na skořepinu vystavovaný předmět nezachytil, je vhodné ji potáhnout 
bavlněnou pleteninou nebo koupeným potahem vhodné velikosti. Potah můžeme zespoda 
zasunout do předem vyřezané drážky v polyethylenovém oválu. 
11. Upevnění na stojan – hotovou skořepinu nasadíme na stojan a vyzkoušíme stabilitu. 

 
Obr. 123 
Figurína potažená Formetalem®.  

 
Obr. 124 
Potahování Formetalu® vrstvou Fosshapu® (modrá linie), odstřižení přebytečného 
materiálu a sešití (červené čárkování).  

 
Obr. 125 
Vytvrzení vrstvy z Fosshapu® napařovačem.  
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7.3.2.2. Korpus na kasuli z vlnité lepenky archivní kvality s potahem194  

 
Obr. 126 
Korpus na kasuli z vlnité lepenky potažený silnou počesanou bavlněnou tkaninou, 
nasazený na stojanu. Uměleckoprůmyslové museum v Praze.  
 
Jednoduchá konstrukce skořepiny je časově nenáročná a snadná na výrobu. Ke skořepině 
potřebujeme stojan s oporou ramen. Skořepinu vyrábíme z lepenky archivní kvality, jejíž 
tloušťka je alespoň 3 mm. Při dlouhodobém vystavení je vhodné skořepinu zevnitř zpevnit 
v ploše polyethylenovými deskami, aby nedošlo k jejich zborcení. Výroba skořepiny 
z běžné vlnité lepenky není vzhledem ke jejímu kyselému pH vhodná, neboť může dojít 
k poškození vystavovaného předmětu.  
 
Budeme potřebovat: 

- archivní vlnitou lepenku KLUG tloušťky 3–6 mm, velikost odpovídá spotřebě 
materiálu na vyřezání předního a zadního dílu s přinechaným materiálem na lepený 
spoj 

- desku z pěnového polyethylenu (např. Mirelon®, Polylam®, Ethafoam®) 4 cm 
silnou 

- silnější počesanou bavlněnou tkaninu (molton, flanel), nebo pleteninu (teplákovina) 
- tavnou pistoli s polyethylenovými náplněmi 
- řezák 
- stojan s podporou ramen 

Postup: 
1. Vytvoření pomocného roucha dle návodu „Výroba roucha z pomocného materiálu“. 
2. Na vlnitou lepenku archivní kvality obkreslíme střih předního a zadního dílu (každý 
samostatně) a vyřežeme. Oba díly budou z druhé strany propojeny podlepením pomocí 
spojnice z vlnité lepenky. 
3. V partiích ramen, kde se nachází zakřivení, musíme materiál nalámat pomocí knihařské 
kostky – tzv. bigování. Do lepenky vytvoříme hrotem kostky (nebo tupou stranou 
příborového nože) vodorovné vrypy v odstupech cca 1 cm. Vrypy tvoříme na lepence ze 
strany, která bude uvnitř skořepiny. Pozor, abychom materiál neproděravěli, doporučuji 
předem vyzkoušet vrypy na odřezku. Po tomto úkonu je možné lepenku vytvarovat do 
oblouku.  
4. Přední a zadní díl podlepíme spojnicí z vlnité lepenky. Použijeme lepidlo na bázi 
akrylátové disperze nebo tavné polyethylenové lepidlo (Obr. 127). 
5. Trojrozměrnou adjustaci vytvoříme pomocí vnitřních rozpěr skořepiny. Vhodnou 
vzdálenost přední a zadní desky vyzkoušíme přiložením pomocného roucha. Vnitřní 
rozpěry ve tvaru hranolů vyřežeme z polyethylenové desky široké 4 cm. Hranoly lepíme 
zevnitř skořepiny vždy dva proti sobě ve vzdálenosti cca 2 cm od okraje (Obr. 128). 
                                                 
194 Tyto skořepiny byly vyrobeny restaurátorkami Uměleckoprůmyslového musea pro výstavu „Umění 
restaurovat“ v roce 2016. 
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6. Lepenkové dílce můžeme zevnitř skořepiny ještě zpevnit nalepením polyethylenové 
desky silné 2 cm. 
7. Celou skořepinu potáhneme hrubším bavlněným plátnem nebo pleteninou počesanou 
stranou nahoru. Potah je ohnutý přes okraj dovnitř skořepiny, kde je k lepence přilepen. 
8. Hotovou skořepinu nasadíme na stojan. 
 

 
Obr. 127 
Pohled do vnitřního prostoru korpusu. Lepenka je nalámána ve vodorovných liniích. Bílé 
spojnice z lepenky v oblasti hrudi. Uměleckoprůmyslové museum v Praze.  
 

 
Obr. 128 
Pohled do vnitřního prostoru korpusu. Napravo rozpěry z polyethylenových hranolů. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze.  
 

 
Obr. 129 
Korpus na dalmatiku z vlnité lepenky potažený silnou počesanou bavlněnou tkaninou, 
nasazený na stojanu. Uměleckoprůmyslové museum v Praze.  
 
 
7.3.2.3. Korpus z hliníkového plechu s potahem195 
Kovová trojrozměrná konstrukce poskytne dostatečnou a bezpečnou oporu pluviálům, 
kasulím nebo dalmatikám. Tento druh adjustace je vhodný zejména pro dlouhodobé 
vystavení předmětů. Výrobu základního kovového pláště je třeba nechat externím 
dodavatelům, avšak příprava je podmíněna bezprostřední prací s předmětem. Základním 

                                                 
195 SALT, Thomas – HARTOG, Frances, Mounting Opus: an in–house solution. In: Conservation Journal, 
2017, č. 64, s. 11–14. Dostupné na: https://www.vam.ac.uk/blog/caring-for-our-collections/mounting-opus-
an-in-house-solution 
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požadavkem je stabilita adjustace, která poskytne maximální oporu, přídatnými 
vlastnostmi pak může být nízká váha a nerušivý dojem. Výrobu externí firmou lze rozdělit 
do dvou fází, a to na výrobu duté skořepiny pro podporu roucha a na výrobu stojanu, na níž 
bude skořepina stát. Je velice důležité zaměřit pozornost na to, aby skořepina přesně 
odpovídala tvaru roucha a jeho prostorovým řešením vytvořila oporu, která nebude roucho 
zatěžovat. Za účelem dosažení správně padnoucího tvaru bude nutné přenést téměř plochou 
geometrii roucha do trojrozměrné podpůrné skořepiny, čehož dosáhneme individuálním 
studiem střihu roucha a vytvořením jeho šablony. Externí výrobce poté šablonu využije pro 
výrobu plechové skořepiny. Obvykle jsou námi poskytnuté šablony převedeny do 
technických nákresů ve virtuálním prostředí daného počítačového programu.  
 
Budeme potřebovat: 

- hliníkový perforovaný plech o síle 1,5 mm, nýtované spoje umístěné dovnitř 
skořepiny 

- silnější počesanou tkaninu z nebělené bavlny, tzv. molton, nebo z jedné strany 
počesanou silnější bavlněnou pleteninu (tzv. teplákovinu) počesanou stranou 
nahoru, polyesterovou plst 

Postup: 
1. Získání střihu a vytvoření pomocného roucha dle návodu „Výroba roucha z pomocného 
materiálu“. 
2. Nalezení ideálního tvaru adjustace: plechovou skořepinu může při zkoušení suplovat 
karton, lepenka, nebo silnější polyesterová fólie (Melinex®401). Držíme se pravidla, že 
skořepina musí textilnímu předmětu zajistit dostatečnou oporu, nesmí jej však fyzicky 
namáhat. Případné ohyby plechu by měly být vždy pozvolné, nikdy ne ostré. V případě 
kasule se zaměříme na ohyb v ramenou, u dalmatiky na ohyb podpory od průkrčníku ke 
konci rukávů, v případě pluviálu na tvar pláště kuželové základny. Místa ohybu zakreslíme 
pomocí radiálních čar na papírový střih (nebo tužkou přímo na pomocné plátěné roucho). 
Zaznamenáme také vnitřní vzdálenosti mezi přední a zadní částí pláště, a zda je pro 
stabilitu potřeba dodat vnitřní rozpěry.  
3. Námi vytvořený rozkres střihu bude výrobcem přenesen na vybraný plech. 
4. Následně je nutná zkouška, při které opět využijeme pomocné plátěné roucho.  
5. Na hotovou skořepinu poté výrobce připevní stojan. Zpracovaná plechová skořepina 
musí mít zabroušené neostré hrany. Plech skořepiny se stojanem je možné opatřit barevnou 
vrstvou, která bude chemicky inertní k vystavovanému rouchu.  
6. Stojany musí být na místech, která jsou v kontaktu s originálem, potaženy měkkou 
silnější textilií vhodných vlastností. Kromě chemické inertnosti musí být potah 
neklouzavý, aby na něm mohl originální textilní předmět volně ležet bez rizika sklouznutí, 
např. silnější tkanina z nebělené bavlny, tzv. molton, teplákovina, flanel vždy počesanou 
stranou nahoru. Textilní potah je ke skořepině připevněn pomocí suchého zipu (což 
umožní jeho případné snadné sejmutí a praní).  
7. Na hotovou a potaženou skořepinu můžeme adjustovat originální roucho. 
 
 
7.3.2.4. Skořepina z papírové pásky archivní kvality s vrstvou vodou aktivovatelného 
lepidla196 
Výroba skořepiny z papírové pásky je relativně snadná. Hotový výrobek se vyznačuje 
velkou pevností i přes svou nízkou hmotnost. Na výslednou pevnost skořepiny má vliv 

                                                 
196 SUPIANEK, Christine – GANIARIS, Helen, Build your own paper mannequin. In: ICON news (THE 
magazine of the Institute of conservation), 2013, č. 45, s. 29–31.  
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počet vrstev, z nichž je vyrobena. Skořepiny jsou vhodné jak pro krátkodobé, tak i 
dlouhodobé vystavení parament. V případě dlouhodobého vystavení je u parament s vyšší 
hmotností žádoucí zpevnit skořepinu zevnitř konstrukcí ve tvaru písmene T, která podepře 
obě ramena nesoucí největší váhu oděvu. Výroba je časově náročnější vzhledem k přípravě 
materiálu a zasychání lepidla. Ve vyšší relativní vlhkosti prostředí ≥ 60 % se skořepina 
může bortit vlivem nasákavosti a měknutí lepidla. Též je náchylná k biologickému 
napadení. V muzeích jsou tyto skořepiny využívány také jako tzv. neviditelné figuríny.  
 
 
Budeme potřebovat: 

- pánskou/dámskou krejčovskou pannu nebo figurínu dle potřeby, která bude sloužit 
jako forma 

- polyesterové rouno (vatelín)  
- nebělenou a nebarvenou bavlněnou pleteninu  
- potravinářskou/strečovou fólii, nůžky, řezák 
- papírovou pásku s vodou aktivovatelným lepidlem archivní kvality (např. od 

výrobců KLUG-CONSERVATION, Arcare, nebo UK Industrial Tape) 
- nádobu s vodou, mycí houbu 
- desku z pěnového polyethylenu (např. Mirelon®, Polylam®, Ethafoam®) silnou 5 

cm  
- desku z plexiskla silnou 4–5 mm  
- stojan na krejčovskou pannu 
- krepovou maskovací pásku 

Postup: 
1. Vytvoření pomocného roucha dle návodu „Výroba roucha z pomocného materiálu“. 
2. Krejčovskou pannu upravíme do požadovaného tvaru přikládáním vrstev 
z polyesterového rouna. Výsledný tvar musí být o něco menší, neboť vrstvy papírové 
pásky dodají skořepině na objemu. Pannu překryjeme bavlněnou pleteninou (nebo 
polyesterovým potahem na panny), aby se vrstvy rouna neposouvaly. Nakonec omotáme 
pannu potravinářskou fólií a uhladíme. Pokud na některých místech fólie tvoří nánosy 
narušující tvar, je možné ji lehce nahřát horkovzdušnou pistolí a uhladit v ochranných 
rukavicích snášejících vysoké teploty. Obalená panna je tak chráněná před znečištěním 
lepidlem z papírové pásky a hotová skořepina se díky tomu bude z formy snadno 
sloupávat. 
3. Nastříháme papírovou pásku na 10–30 cm dlouhé pruhy. 
4. Aplikujeme první vrstvu následujícím způsobem: každý jednotlivý pruh navlhčíme 
houbou a naneseme na pannu, kterou jste předtím pokryli strečovou fólií. Pásky aplikujeme 
v jednom směru, např. vodorovně. Začneme na hrudníku a postupujeme ve vodorovných 
liniích dolů. Pásky pokládáme tak, aby spodnější vrstva vždy z části překrývala horní. 
Takto pokryjeme celou pannu. 
5. Necháme vrstvu proschnout. 

                                                 
TULLY, Cathy, What Lies Beneath: making a custom mount … Part 1 [online]. University of Cambridge. The 
Polar Museum, 2013 [cit. 20.11.2020]. Dostupné na: 
https://www.spri.cam.ac.uk/museum/news/conservation/2013/11/18/what-lies-beneath-making-a-custom-
mount-part-1/ 
V dřívějších dobách se panny vyráběly z obyčejných papírových pásek s vodou aktivovatelným klihovým, 
nebo dextrinovým lepidlem. Jejich nevýhodou je příliš nízké pH, takže se pásky vyznačují kyselostí, která při 
kontaktu s textilním materiálem způsobuje jeho rozpad, dále nepříznivě působí na textilní barviva a 
poškozuje kovy. Figurína tvořená touto skořepinou není určená pro bezpečné vystavení parament.  
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6. Druhou vrstvu navlhčených pásek pokládáme kolmo k té první a opět necháme 
proschnout. Pokud je potřeba, přizpůsobíme délku papírových pásek křivkám podkladové 
panny (Obr. 130). 
7. Skořepině poskytne dostatečnou stabilitu pět vrstev. Počet vrstev však můžeme měnit 
dle vlastních požadavků. Pokud bude liturgický oděv vynakládat na skořepinu při 
vystavení velkou zátěž, je vhodné oblast ramen zpevnit dalšími vrstvami navíc.  
8. Po dokonalém proschnutí všech vrstev je možné skořepinu sejmout z panny. Řezákem 
rozřízneme (nebo rozstřihneme nůžkami na tvrdé materiály) všechny vrstvy skořepiny 
podél celého středu zad. Skořepinu z panny opatrně sejmeme. Abychom předešli 
nerovnému řezu, můžeme si linii nakreslit na skořepinu tužkou. Pro snadné sesazení 
rozřezané skořepiny je dobré zakreslit také několik vodorovných značek. 
9. Pro základní znovuvytvoření tvaru použijeme dočasně krepovou maskovací pásku, 
kterou zajistíme správné sesazení a snadné slepení rozřezané skořepiny. Skořepinu opět 
scelíme aplikací dalších navlhčených papírových pásek kolmo k linii řezu (Obr. 131). 
10. Skořepina bude zevnitř zpevněna pod oblastí pasu sendvičem z pěnového polyethylenu 
a plexiskla. Nejprve je potřeba vyřezat ovál z 5 cm silné desky pěnového polyethylenu. 
Ovál má tvar a obvod vnitřního prostoru skořepiny cca 8 cm pod linií pasu. Je vhodné 
vyzkoušet a případně řezákem ovál upravit tak, aby byl v panně pevně usazen. Poté 
vyřežeme dva ovály z plexiskla, mezi něž umístíme ovál z pěnového polyethylenu. Celý 
sendvič sešroubujeme dokola několika šrouby a utáhneme maticemi. Do středu oválu 
sendviče vpravíme a vhodným způsobem zajistíme upínák panny, do něhož bude zasazena 
trubka stojanu. Hotový sendvič vpravíme do skořepiny. 
Skořepina může být zpevněna také vnitřní konstrukcí s podporou ramen, zvláště u těžkých 
parament (Obr. 132). Oblast těsně pod pasem (tzn. pod nejužším místem panny) je vhodné 
mít vždy zpevněnou alespoň oválem z pěnového polyethylenu minimálně 5 cm silného.  
Pozn.: Skořepina by mohla být zavěšena i za krk pomocí držáku ve tvaru písmene L nebo 
oka z kovového lana. V tomto případě je ale třeba počítat se zpevněním krku, ramen a 
horní části hrudníku, aby nedošlo ke zborcení skořepiny.  
11. Tvar linie krku může být upraven opatrným ořezáním ostrým řezákem. Ořezané okraje 
poté začistíme přelepením navlhčenou papírovou páskou. 
12. Potáhneme skořepinu vypranou bavlněnou pleteninou a vycpeme polyesterovým 
rounem místa, kde je třeba dodat objem. Střih potahu přizpůsobíme tvaru skořepiny. 
Hotový potah můžeme přehnout přes hrany dovnitř panny a přilepit, např. tavným 
polyethylenovým lepidlem. 
13. Skořepinu nasadíme na stojan. 

 
Obr. 130 
Nákres pokládání papírové pásky – vodorovně (černá linie) a přes ni kladená následná 
vertikální vrstva (naznačeno červenou linií). 
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Obr. 131 
Vertikálně rozřezanou skořepinu opět scelíme způsobem doporučeným v postupu výroby.  
 

 
Obr. 132 
Skořepina zpevněná zevnitř konstrukcí s podporou ramen a sendvičem z plexiskla a 
polyethylenové desky. 
 
 
7.3.2.5. Skořepina z bavlněného nebo lněného plátna nižší a střední dostavy197  
Jedná se o jednoduchý princip kladení čtverců plátna prosycených škrobovým mazem na 
pannu v několika vrstvách. Výrobě předchází přípravné práce zahrnující nastříhání 
dostatečného množství textilních čtverečků a přípravu čerstvého škrobového mazu, 
sloužícího jako lepidlo. Na výslednou pevnost skořepiny má vliv druh použitého plátna, 
druh použitého škrobového mazu a počet vrstev, z nichž je skořepina vyrobena. Pevnost je 
žádoucí u skořepin, na nichž budou vystavována těžká paramenta. Pružnou skořepinu je 
možné ještě dále tvarovat i po zaschnutí. Tyto skořepiny jsou vhodné jak pro krátkodobé, 
tak i dlouhodobé vystavení parament. V případě dlouhodobého vystavení je u parament 
s vyšší hmotností žádoucí zpevnit zevnitř skořepinu konstrukcí ve tvaru písmene T, která 
podepře obě ramena nesoucí největší váhu oděvu. Ve vyšší relativní vlhkosti prostředí se 
skořepina může bortit vlivem nasákavosti a měknutí lepidla. 
Tyto skořepiny jsou v muzeích využívány také jako tzv. neviditelné figuríny. Tvar 
skořepiny je v tomto případě upraven přesně dle tvaru a střihu vystavovaného oděvu. 
S předmětem koresponduje též vnější a vnitřní barevný potah skořepiny, jímž je docíleno 
optické splynutí figuríny s oděvem.  
Skořepinu je možné vyrobit kombinací vrstev z bavlněného knihařského plátna a balicího 
papíru archivní kvality s neutrálním pH (gramáž 27 g/m2). Papír i plátno nastříháme na 
proužky cca 4 x 15 cm. Pět vrstev klademe postupně na pannu v pořadí papír, papír, plátno, 

                                                 
197 FLECKER, Lara, A Practical Guide to Costume Mounting. Elsevier: 2007, s. 209–217.  
Invisible Buckram mounts making… Phase 1! [online]. Southend Museums, 14. 2. 2014 [cit. 20.11.2020]. 
Dostupné na: https://southendmuseum.wordpress.com/2014/02/25/invisible-buckram-mounts-making-phase-
1/ 
FAGOVÁ, Dana, Instalace oděvů na neviditelných korpusech. In: Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2016, 
vol. 54, č. 2, s. 32–37. 
RADOŇOVÁ, Lucie – TRIŠČOVÁ, Anna, Prezentace oděvů 19. století. Problematika volby vhodně tvarované 
figuríny. In: Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018, s. 52–58.  
GATLEY, Sam, The Invisibles. In: Conservation Journal. Victoria and Alberts Museum, 2009, č. 57, s. 4–5. 
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papír, plátno. Vrstvy jsou propojovány mazem z rýžového škrobu. Spotřeba na jednu 
skořepinu je 1–2 m plátna a 4–6 m papíru. Výroba je časově náročnější vzhledem 
k přípravě materiálu a zasychání lepidla. Úplné vyschnutí může trvat několik dní. Další 
zpracování je totožné jako v následujícím postupu.  
 
 
Budeme potřebovat: 

- bavlněné nebo lněné plátno cca 5 m, polyesterové rouno (vatelín) cca 2 m. 
Používáme spíše plátna s nižší (tzn. řidší), nebo střední dostavou. Čím má plátno vyšší 
dostavu (je hustší) a pevnější, tím je pevnější i skořepina. Nelze však použít velmi pevná 
plátna, protože by se špatně prosycovala škrobovým mazem. 

- potravinářskou/strečovou fólii, nůžky, řezák. 
- pšeničný nebo rýžový škrob restaurátorské kvality, hrnec, destilovanou vodu, vařič 

Rýžový škrob vytváří po zaschnutí tvrdší film, u pšeničného škrobu je film o něco 
pružnější. 

- pánskou/dámskou krejčovskou pannu nebo figurínu dle potřeby, která bude sloužit 
jako forma 

- desku z pěnového polyethylenu (např. Mirelon®, Polylam®, Ethafoam®) silnou 10 
cm 

- stojan na krejčovskou pannu  
 
Postup: 

 
Obr. 133 
Škrobový maz připravený k použití. 
 
1. Vytvoření pomocného roucha dle návodu „Výroba roucha z pomocného materiálu“. 
2. Bavlněné nebo lněné plátno (např. knihařské) vypereme v pračce nejméně na 60 °C bez 
přídavku aviváže! Plátno usušíme a přežehlíme. Z plátna nastříháme čtverečky o velikosti 
cca 10 x 10 cm.  
3. Pannu upravíme do požadovaného tvaru přikládáním vrstev z polyesterového rouna tak, 
aby byl výsledný tvar o něco menší, protože vrstvy tkaniny dodají skořepině na objemu. 
Pannu překryjeme bavlněnou pleteninou (nebo potahem na figuríny), aby se vrstvy rouna 
neposouvaly. Nakonec pannu omotáme potravinářskou fólií a uhladíme. Pokud na 
některých místech fólie tvoří nánosy narušující tvar, je možné ji lehce nahřát 
horkovzdušnou pistolí a v ochranných rukavicích uhladit. Obalená panna je tak chráněná 
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před znečištěním lepidlem z papírové pásky a hotová skořepina se díky tomu bude z formy 
snadno sloupávat.  
4. Ze škrobu a vody připravíme škrobový maz. Vezmeme jeden díl škrobu a tři díly 
destilované vody a dokonale rozmícháme. Necháme stát 20 minut. Vaříme na mírném ohni 
za neustálého míchání. Jakmile začne směs houstnout, snížíme teplotu na vařiči a stále 
mícháme do takové konzistence, kdy je maz hustý a zprůhlední (což zabere asi 30 minut). 
Odebereme hrnec s mazem z ohně a dál mícháme několik minut, aby vychladl do pokojové 
teploty (Obr. 133). 
5. Vezmeme čtvereček plátna a rukama jej pokryjeme škrobovým mazem. Ujistíme se, že 
je tkanina zcela nasycená, což je zárukou pevného spoje. Mazem prosycený čtverec 
přiložíme na pannu a uhladíme. Pokračujeme v přikládání prosycených čtverečků 
v různých směrech tak, aby se částečně překrývaly. Vrstvu necháme úplně proschnout, což 
trvá v průměru dva dny. 
Škrobový maz můžeme nanášet na plátěné čtverce rovnou na panně pomocí širšího štětce.  
6. Pro dostatečně pevnou skořepinu použijeme tři až čtyři vrstvy, každá z nich musí úplně 
proschnout před nanesením další (Obr. 134). Pokud bude liturgický oděv vynakládat na 
skořepinu při vystavení velkou zátěž, je vhodné zpevnit oblast ramen dalšími vrstvami 
navíc.  
7. Dokonale proschnutou skořepinu rozřízneme na zádech ve vertikální linii od krku 
k dolnímu okraji. Abychom předešli nerovnému řezu, můžeme si linii nakreslit na 
skořepinu tužkou. Pro snadné sesazení rozřezané skořepiny je dobré zakreslit také několik 
vodorovných značek. Skořepinu rozřezáváme postupně hrotem řezáku.  
8. Skořepinu opět scelíme aplikací plátěných čtverečků prosycených škrobovou pastou 
(Obr. 135).  
9. Tvar linie krku může být upraven opatrným ořezáním. 
10. Dokonale proschnutou skořepinu je vhodné potáhnout vypranou bavlněnou pleteninou. 
Pod pleteninu můžeme umístit vycpávky z vatelínu, které doplní případný chybějící objem 
(Obr. 136). 
11. Skořepinu je třeba nakonec uzavřít a zpevnit dnem zhotoveným např. z pěnového 
polyethylenu o síle 10 cm. Do pěny je vytvořen otvor pro nasazení na tyč stojanu. Jsou-li 
vystavována těžká paramenta, je více než vhodné skořepinu zevnitř vyztužit dřevěnou 
konstrukcí ve tvaru T. Konstrukce poskytne skořepině větší stabilitu díky podpoře ramen.  
12. Skořepinu nasadíme na stojan. 

 
Obr. 134 
Figurína pokrytá plátěnými čtverci prosycenými škrobovým mazem.  
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Obr. 135 
Vertikálně rozřezanou skořepinu opět scelíme způsobem doporučeným v postupu výroby.  
 

 
Obr. 136 
Hotová skořepina se zobrazením všech vrstev.  
 
 
Výroba komponentů 
Na figuríny, korpusy a vybrané skořepiny, které mají tvar těla, je možné uvedenými 
postupy také vyrobit doplňující komponenty jako jsou ruce, hlava a nohy. Ruce můžeme 
vyrobit také z pěnových polyethylenových trubek a válců nebo ušít z textilu. Oba druhy je 
možné zpevnit ve středu drátem, který umožní ruku ohnout v lokti.  
Textilní ruka má střih přiléhavého dámského, nebo pánského rukávu s kosočtvercovým 
záševkem ve vnitřní straně lokte, jenž dá ruce přirozený tvar. Po odšití záševku v lokti a 
sešití švu vycpeme rukáv polyesterovým rounem a uzavřeme kruhovým textilním dílcem, 
který může být zpevněn kolečkem z papírového nekyselého kartonu. 
 
7.3.3. Výroba korpusů pro liturgické oděvy na příkladu použití tahokovu a 
Mirelonu® 
Alena Samohýlová 
 
Výroba má dvě části: 
I. Výroba korpusu podle střihu konkrétního oděvu. 
II. Výroba nosného stojanu nebo úprava nosné figuríny pro tento korpus. 
 
I. Výroba korpusu: 
1. Příprava střihu liturgického oděvu a roucha z pomocného materiálu viz kapitola 7.3. 
2. Volba materiálu k výrobě korpusu viz kapitola 7.1.1.  
3. Výroba korpusu.  
4. Potah (svrchní vrstva korpusu) a jeho aplikace. Viz kapitola 7.3. 
 
1. Příprava střihu (A) a roucha z pomocného materiálu (B) 
Výhodou svrchních liturgických oděvů je střihová jednoduchost, s výjimkou kasule. Lze je 
obvykle rozložit do plochy a snadno překreslit. V případě kasule získáme střih spojením 
dvou částí, předního a zadního dílu. Získaný střih (A) vykopírujeme ze střihového papíru. 
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Podle sejmutého střihu originálu vytvoříme roucho z pomocného materiálu (B), které 
později využijeme na vyzkoušení vytvořeného korpusu. 

 
Obr. 137 
Překreslený střih kasule z papíru (A) pro zadní a přední díl.  
 

 
Obr. 138 
Položení střihu dalmatiky z papíru (A) na netkanou textilii pro výrobu pomocného roucha 
(B).  
 

 
Obr. 139 
Položení střihu pluviálu z papíru (A) na netkanou textilii pro výrobu pomocného roucha 
(B).  
 
2. Volba materiálu 
Při volbě materiálu zohledníme vlastní možnosti výroby. Volíme nosný materiál základu 
korpusu (v tomto případě tahokov), na který upevňujeme mezivrstvu nebo mezivrstvy (zde 
jedna vrstva Mirelonu® o tloušťce 2 cm) a svrchní potahovou tkaninu. Vhodné materiály 
pro výrobu se dají obměňovat podle potřeb a preferencí konkrétní zakázky. Postup výroby 
je univerzální pro různé zvolené materiály, které však vyžadují různé technologické 
zpracování.  
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Obr. 140 
Položení střihu dalmatiky na desky Mirelonu®. 
 

 
Obr. 141 
Vystřižená mezivrstva pro výrobu korpusu dalmatiky.  
 
3. Výroba korpusu  
Podle papírového střihu vyřízneme nebo vystřihneme základ z tahokovu, který tvarujeme 
pomocí kladívka.198 Střih použijeme na vystřižení vrstvy z Polylamu®. Pokud má být 
korpus pod liturgickým oděvem zcela skryt, stříháme základní materiál (tahokov) menší. 
V případě užití dvoucentimetrového Polylamu® na mezivrstvu (střední vrstvu) zmenšíme 
střih o tloušťku tohoto materiálu. Střižený kovový materiál s ostrými konci začistíme 
sklepáním kladívkem a oblepením okrajů např. textilní páskou. Kovový základ a 
mezivrstvu propojíme šitím, pak je snazší dotvarovat korpus do požadovaného stavu.  

 
Obr. 142 
Základ z tahokovu a mezivrstva z Mirelonu® tvarovaná pro korpus dalmatiky.  
 

                                                 
198 Pokud nestačí šíře tahokovu, je možné jej nastavit a místo propojit šitím. 
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Obr. 143 
Základ korpusu pro dalmatiku z tahokovu umístěný na upravené krejčovské panně.  
 
 
Specifika pro výrobu korpusu 
Kasule 
Korpus tvarujeme podle dvoudílného střihu, což nám umožní vytvořit správný sklon 
v oblasti ramen. Oba díly spojíme šitím. Je možné vložit bočnice (např. z Polylamu®), 
které podpoří stabilitu korpusu, nebo alespoň bodovou podporu mezi předním a zadním 
dílem. Při prezentaci bez bočních podpor je vhodné užít pevnější základní materiál a zvážit 
potažení vzniklé skořepiny z vnější i viditelné vnitřní strany potahem.  
 
Dalmatika 
Pro podporu rozevření předního a zadního dílu korpusu pod úhlem, na kterém by dalmatika 
ležela, je vhodné vložit do korpusu bočnice tvaru pravidelného lichoběžníku. Vhodným 
materiálem je Polylam®, který snadno vlepíme na příslušné místo pomocí tavné pistole. 

 
Obr. 144 
Vložené bočnice korpusu pro dalmatiku.  
 
Pluviál  
Konstruování korpusu na pluviál podle střihu vytvoří korpus otevřený v přední části, kde 
bude volný pohled do jeho vnitřku. Pokud nechceme umožnit pohled do vnitřní části 
korpusu, volíme výrobu plného nosného kuželu, zploštělého do elipsovité základny. U 
varianty korpusu tvaru plného kuželu je možné v jeho vrcholu vyříznut otvor, který slouží 
pro jednodušší manipulaci s korpusem při usazení na stojan. Otvor je po instalaci uzavřen 
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oválnou destičkou potaženou stejným textilním materiálem (potahem) a přichycenou ke 
korpusu suchým zipem nebo magnety.199 

 
Obr. 145 
Výroba korpusu pluviálu, nestlačený kužel z tahokovu a Mirelonu®.  
 

 
Obr. 146 
Korpus tvaru plného kuželu na elipsové základně umístěný na upravené krejčovské panně.  
 

 
Obr. 147 
Jednotlivé vrstvy korpusu jsou k sobě připevněny šitím. 
 
4. Potah 
Potah konstruujeme podle střihu roucha s přidáním materiálu na švy. V případě plného 
korpusu (kasule, dalmatika) počítáme s materiálem na potažení bočnic.  

                                                 
199 Od varianty plného kuželu na elipsovité základně je možné odvodit typ nosného korpusu bez pomocného 
stojanu. Pro tento způsob nekonstruujeme kuželovitý korpus podle střihu daného pluviálu, ale pouze podle 
největší délky pluviálu od jeho středu. V přední části a na bocích pak korpus zcela nekoresponduje s 
původním střihem.  
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Obr. 148 
Korpus pluviálu potažený sametem. Otvor vyříznutý pro snazší manipulaci v místě vrcholu 
kuželu korpusu (v oblasti krku figuríny) je zakryt odnímatelnou destičkou.  
 

 
Obr. 149 
Hotový korpus pluviálu usazený na upravené krejčovské panně a zkouška s využitím 
pomocného roucha. Pohled na zadní stranu korpusu. 
 

 
Obr. 150 
Potažení korpusu dalmatiky svrchní tkaninou. Spodní strana rukávů s ponechanými otvory 
pro snazší manipulaci s korpusem.  
 

 
Obr. 151 
Zkouška hotového korpusu s umístěním pomocného roucha.  
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3. Výroba stojanu a úprava figuríny pro vytvořený korpus 
Ukotvení korpusu lze řešit speciálně soustruženým stojanem, který však vyžaduje 
konstrukci na usazení korpusu v oblasti ramen. Využít lze i univerzální stojany na 
paramenta. Nenáročnou variantou pro usazení korpusu pro vystavení libovolného 
liturgického textilu je upravená krejčovská panna z polystyrenu. Práce s úpravou 
polystyrenové figuríny je snadná. Přebytečné množství materiálu se seřízne na zádech, 
hrudi (pro pluviál přední část krku, pro kasuli a dalmatiku celý krk od ramen) a řezné 
plochy se začistí zatavením žehličkou přes silikonový papír. 
  

 
Obr. 152 
Upravená krejčovská panna, seříznutá jako stojan na korpus dalmatiky, s potahem.  
 

 
Obr. 153 
Úprava polystyrenové krejčovské panny do požadovaného tvaru pro podporu korpusu 
pluviálu, pohled z boku.  
 

 
Obr. 154 
Oříznuté části polystyrenové krejčovské panny pro korpus pluviálu byly začištěny 
žehličkou přes silikonový papír.  
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7.4. Doporučení pro adjustaci jednotlivých liturgických oděvů a textilií  
Markéta Grill Janatová, Jitka Jonová, Radek Polách 
 
7.4.1. Adjustace liturgického roucha jako uměleckořemeslné památky  
Markéta Grill Janatová 

Tento typ adjustace vychází z individuálního přístupu k historické textilii a zhodnocení 
jejího aktuálního fyzického stavu. Vystavovaný textil je prezentován především jako 
historická textilní památka. Jednotlivé oděvní prvky jsou proto ideálně prezentovány na 
samostatných instalačních prvcích, nejlépe vyrobených na míru konkrétním oděvům nebo 
textiliím (korpus). Případně jsou tomuto konkrétnímu oděvu přizpůsobeny univerzální 
stojany nebo speciálně upravená ramínka. Tento způsob adjustace je vhodný pro muzejní 
prezentace a veškeré dlouhodobé prezentace historického liturgického textilu. Cílem je 
dosažení optimálních podmínek prezentace, které eliminují případné poškození 
historického textilu v průběhu vystavení. Jistou nevýhodou jsou omezené možnosti 
představení původního způsobu užívání oděvu (oděv nevrstvíme na sebe, nesvazujeme 
apod.) nebo jeho přizpůsobení tělu nositele (snažíme se vytvořit podporu, která kopíruje 
střih roucha a nedochází tak k vytváření přirozených záhybů textilu, které jsou pro 
vystavení nežádoucí z důvodu možného lokálního poškození textilního materiálu).200 
 
Alba, rocheta, superpelice  
Vystavujeme je na korpusu nebo figuríně s podporou v oblasti ramen a případně také paží 
(do rukávu lze vložit lehkou podpůrnou vycpávku, která jej udrží v požadovaném tvaru), 
v případě křehkých textilních materiálů nebo dlouhodobých výstav albu nesvazujeme 
v pase cingulem. 

 
Obr. 155 
Instalace alby na stojan s oporou ramen a lehkou výztuží rukávů. Expozice „Barokní 
umělecké řemeslo“ Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve Schwarzenberském paláci 
z let 2009–2019.  
 
Dalmatika, kasule 
Tyto liturgické oděvy instalujeme nejlépe na korpusu vyrobeném na míru, upraveném 
univerzálním stojanu nebo speciálně upraveném ramínku.  
                                                 
200 Ilustrační snímky k této kapitole z větší části pochází z dlouhodobé expozice Barokní umělecké řemeslo ze 
sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která byla v letech 2009–2019 instalována ve 
Schwarzenberském paláci, sídle Národní galerie v Praze. Autorkou expozice UPM byla kurátorka Petra 
Matějovičová, architektkou Eva Eisler. K expozici viz GRILL JANATOVÁ, Markéta, Barokní textil (nejen) ze 
sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve Schwarzenberském paláci. In: Textil v muzeu. Brno: 
Technické muzeum v Brně, 2009, s. 23–26. 
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Základem instalace kasule je podpora v oblasti ramen, sledujeme správný sklon ramen 
odpovídající střihu a typu kasule, u dalmatiky se podpora týká oblasti ramen a rukávů. 
V ideálním případě je kasule i dalmatika zcela položena na podpůrném prvku včetně 
plochy předního i zadního dílu (oděv volně nevisí a nedochází k vytváření záhybů nebo 
zlomů). Kasuli a dalmatiku lze vystavovat na vodorovné nebo mírně nakloněné ploše (s 
vycpávkou v oblasti ramen nebo v celé ploše mezi předním a zadním dílem). 
Pokud vystavujeme kasuli ve vitríně, která není obchozí, je vhodné upřednostnit vystavení 
dorzální (zadní) strany, která je zdobnější (byla vnímána jako pohledová). 

 
Obr. 156 
Instalace dalmatiky na stojan s korpusem vyrobeným na míru danému oděvu. Expozice 
„Barokní umělecké řemeslo“ Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve 
Schwarzenberském paláci z let 2009–2019.  
 

 
Obr. 157 
Instalace kasule na stojan s korpusem vyrobeným na míru, s mírným sklonem přední a 
zadní strany. Expozice „Barokní umělecké řemeslo“ Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze ve Schwarzenberském paláci z let 2009–2019.  
 
Pluviál  
Instalujeme ho optimálně na korpusu, upraveném univerzálním stojanu nebo případně na 
upraveném speciálním (pluviálovém) ramínku, hmotnost pluviálu by neměla spočívat 
pouze na ramenou nebo přezkách pluviálové spony, problém řešíme rozložením hmotnosti 
tkaniny pluviálu do plochy za použití korpusu vyrobeného na míru (tvaru stlačeného 
kuželu na elipsové základně), u křehkého textilního materiálu je možné vystavovat pluviál 
rozložený na ploše. 
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Obr. 158 
Instalace pluviálu na stojan s korpusem tvaru stlačeného kuželu, vyrobeného podle střihu 
historického oděvu. Expozice „Barokní umělecké řemeslo“ Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze ve Schwarzenberském paláci z let 2009–2019.  
 
Štola, manipul  
Prezentace je nejlepší na instalačním prvku připomínajícím ramínko (štola má oporu 
v místech, kde byla položena kolem krku, její konce volně splývají nebo leží na podložce 
tvaru štoly), nebo situaci řešíme přeložením štoly v polovině přes oporu (kruhového nebo 
půlkruhového profilu), pokud instalujeme na plochu, snažíme se eliminovat ostré přehyby 
např. vhodnou vycpávkou. 

 
Obr. 159 
Instalace manipulu na stojánek se zaoblenou podporou. Expozice „Barokní umělecké 
řemeslo“ Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve Schwarzenberském paláci z let 2009–
2019.  
 
Procesní velum  
Instalujeme na ploše nebo na speciálně tvarovaném ramínku (podložce) obdobně jako 
štolu. 
 
Kalichové velum, bursa, palla  
Instalujeme na vodorovné nebo mírně nakloněné ploše (vhodná je podložka z měkké 
tkaniny, např. moltonu), u bursy a pally můžeme využít stojánek.  
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Obr. 160 
Instalace liturgické soupravy se speciálním stojanem na štolu a manipul, bursa a palla jsou 
volně položeny na mírně nakloněné ploše s textilní podložkou. Expozice „Barokní 
umělecké řemeslo“ Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve Schwarzenberském paláci 
z let 2009–2019.  
 
Mitra  
Vystavujeme ji na speciálním stojánku (plochém nebo jen mírně prostorovém, u 
historických materiálů je lépe se vyhnout stojánku zcela evokujícímu tvar hlavy), nejlépe 
s podporou dependencí, které tak volně nevisí; nenáročným a šetrným způsobem instalace 
je vodorovné vystavení v ploše (mitra je přitom položena na textilní podložce, např. 
moltonu); častý způsob vystavení postavením mitry na polici vitríny s rozložením nebo 
poskládáním dependencí okolo nadbytečně zatěžuje tkaninu v místech záhybů. 

  
Obr. 161 
Instalace mitry s podporou fanonů v dlouhodobé expozici Residenzschloss, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden.  
 
Obr. 162 
Stojan na mitru. Residenzschloss, Staatliche Kunstsammlungen Dresden Fotograf: Thomas 
Seidel. Zhotovitel: Firma Ackermann und Pfannenberg. 
 
 
Pontifikální rukavice, punčochy  
Vystavujeme volně položené na vodorovnou podložku nebo můžeme použít vycpávku 
vyrobenou na míru (její použití a případnou podobu doporučí restaurátor textilu). 
 
Pontifikální střevíce  
Nevyžadují speciální adjustační prvky, v případě potřeby je možné střevíce uvnitř šetrně 
vyplnit vycpávkou (její použití a podobu určí restaurátor textilu). 
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Antependium  
Pokud je napnuté na rámu, vystavujeme zavěšené nebo položené (podle fyzického stavu), 
pokud se jedná o textilii bez rámu, instalujeme ve vitríně na vodorovnou nebo mírně 
nakloněnou plochu. 
 
Fragmenty parament 
Obvykle se jedná o část kasule (např. zadní díl) nebo pouze fragment výzdoby (např. 
kasulový kříž), instalujeme podle stavu exponátu na vodorovné nebo mírně nakloněné 
ploše, případně aplikované na podložce příslušného tvaru nebo adjustované v rámu 
(adjustaci vždy provádí restaurátor textilu).201 
 
7.4.2. Adjustace podle užití při liturgii202 
Jitka Jonová 
 
Při tomto typu prezentace je vhodné instalovat liturgické textilie na figuríny nebo stojany. 
Na figurínu (stojan) instalujeme několik částí liturgického oděvu podle toho, jak je na sebe 
celebrant oblékal. Na jedné figuríně je tak duchovenský oděv (klerika), spodní liturgické 
roucho (alba, rocheta) a paramentum odpovídající zobrazované scéně (kasule při mši, 
pluviál při žehnání apod.). Toto vrstvení je zajímavé pro prezentaci reálného použití 
liturgických oděvů a širší mnohofigurální scény (slavení mše, liturgický průvod apod.), 
ovšem s ohledem na míru namáhání jednotlivých vrstev je vhodné spíše pro krátkodobé 
výstavy (při dlouhodobé prezentaci hrozí jejich poškození, protože liturgický oděv byl 
určen jen pro krátkodobé nošení během liturgického slavení či průvodu). Nevhodné pro 
prezentaci starších historických oděvů nebo poškozených rouch. Pro tuto formu prezentace 
je doporučeníhodné, pokud chceme použít starší textilii (zvláště starší než konec 18. stol.) 
nebo textilii ohroženou poškozením (i když je z 19. a 20. stol.), konzultovat 
s restaurátorem textilu nebo odborným pracovníkem. Je třeba vždy také zabránit možnému 
poškození liturgických textilií při instalaci (např. vypodložením). 
 
Alba 
Může být s cingulem na figuríně (cingulum může být v liturgických barvách). 
 
Dalmatika  
Základem je alba s cingulem, štola je instalována diagonálně směrem od levého ramena 
k pravému boku (buď spojena, nebo přichycena pod cingulem). Jako svrchní oděv je 
umístěna dalmatika. Je vhodné podložení ramen (odlehčení tlaku oděvů). Na dalmatiku 

                                                 
201 K tématu viz FAGOVÁ, Dana, Možnosti adjustace fragmentárně dochovaných textilií se zaměřením na 
liturgické textilie. In: Muzejní prezentace sbírek, Konference zaměřená na představení tradičních i nových 
způsobů prezentace sbírek muzejní povahy. Praha: 2016, s. 28–33. Dostupné na: 
http://emuzeum.cz/file/d9abe1fa7a611a87ac7efdb86ef0577c/60872/sbornik-Muzejni-prezentace-sbirek.pdf 
Specifickým tématem je prezentace liturgického textilu archeologické povahy, jehož vystavení předchází 
odborné ošetření a volba adjustace. Nejstarší dochovaný liturgický textil tohoto typu v českých zemích 
pochází z pozůstatků rouch z hrobů pražských biskupů pohřbených v katedrále sv. Víta. Soubor čítá textilie 
z 11.–13. století. Restaurován je částečně, např. fragmenty střevíce biskupa Šebíře, fragmenty punčochy 
biskupa Mikuláše a mitra biskupa Bernarda. K tématu např. BRAVERMANOVÁ, Milena. Pohřební výbava 
pražských biskupů. In: FOLTÝN, Dušan – KLÍPA, Jan – MAŠKOVÁ, Pavlína – SOMMER, Petr – VLNAS, Vít 
(eds.). Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300. Praha: 2014, 56–59.  
202 U navržených variant se předpokládá prezentace liturgické soupravy, spojování jednotlivých částí 
liturgického oděvu z různých souprav (které navíc mohou pocházet z odlišných časových období) není pro 
prezentaci u jedné scény/figuríny vhodné. Následující varianty prezentace zohledňují užívání parament od 
středověku do liturgické reformy po roce 1962.  
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mohou být umístěny ověsky. Na levou ruku se umísťuje manipul. Štola na dalmatice se 
používá pouze v ambroziánském ritu. 

 
Obr. 163 
Dalmatika s ověsky (umísťují se na dorzální část dalmatiky), v případě, že se jedná o sadu 
pro slavnostní liturgii, kde jsou dvě dalmatiky (dalmatika jáhna a dalmatika – tunicella pro 
podjáhna), umísťují se na obě dalmatiky, viz foto u antependia). 
 

 
Obr. 164 
Detail na zavěšení ověsku na dalmatiku. 
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Obr. 165 
TAK NE: Chybné umístění štoly na dalmatiku. Štola na dalmatice se při zobrazení použití 
při liturgii umísťuje pod dalmatiku (vyjma ambroziánského ritu).  
 
 
 
Kasule  
Na figuríně alba s cingulem, štola volně splývá od krku, u kněžské figury je na hrudi 
překřížena a jako svrchní oděv je umístěna kasule. Je vhodné podložení ramen. U 
biskupské figury při pontifikálních úkonech patří na štolu obléct tunicella a biskupská 
dalmatika a pak až kasule. Na levou ruku se umísťuje manipul.  

 
Obr. 166 
Biskup v oděvu ke mši: figurína v albě, na ní je umístěna štola, biskupská dalmatika, 
kasule a na levé ruce manipul. Instalační parament arcibiskupa Maxmiliána von Sommerau-Beckh. 
Olomouc, Římskokatolická farnost sv. Václava, inv. č. II.3B-0855 (KP 4443). 
 
 
 
 

 
Obr. 167 
TAK NE: Chybné umístění štoly na kasuli; u kasulí zhotovených cca před rokem 1970 se 
štola vždy umísťovala pod kasuli, nikdy navrch. 
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Obr. 168 
Štola umístěná na zpravidla bílou kasuli se v dnešní době používá při liturgii, u moderních 
kasulí (které jsou k tomu určené, zhotovené cca po r. 1970) je umístění štoly na kasuli 
možné. Tzv. svrchní štola určená na kasuli nemá v zákrční části bílé plátýnko (sloužilo 
k čištění štoly), je širší a další než štoly např. u barokních souprav. Svrchní štola může být 
umístěna samostatně také jen na albě, netvoří s kasulí soupravu (pořizují se samostatně).  
 
 
Pluviál  
Na figuríně alba s cingulem, štola volně splývá od krku (u kněze při některých liturgických 
úkonech překřížena na hrudi, u jáhna od levého ramene k pravému boku). Na levou ruku se 
neumísťuje manipul.  

 
Obr. 169 
Biskup v pluviálu: figurína v albě, štola volně splývající, pluviál, na hlavě mitra a v ruce 
biskupská berla. Smuteční parament světícího biskupa Braidy Olomouc, Římskokatolická 
farnost sv. Václava, inv. č. II.3B-0790 (KP 4436). Kardinálská mitra zv. della Pigna 
arcibiskupa Fürstenberga. Olomouc, Arcibiskupství olomoucké, inv. č. II.3B-5002. 
 
Štola, manipul 
 Viz výše. Při znázornění scény udílení křtu, svátosti nemocných či svátosti smíření nosili 
kněz i biskup štolu splývající a manipul naopak ne.  
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Obr. 170–172 
Figurína v albě se štolou: a) jáhen – štola volně splývá z levého ramene k pravému boku; 
b) kněz – štola na prsou překřížená; c) biskup – štola volně splývající. Instalační parament 
arcibiskupa Maxmiliána von Sommerau-Beckh. Olomouc, Římskokatolická farnost sv. 
Václava, inv. č. II.3B-0855 (KP 4443). 
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Velum  
Na figuríně alba s cingulem, štola volně splývá od krku, u scény požehnání eucharistií je 
oblečen pluviál a velum umístěno až na pluviál. Není umístěn manipul. U scény mešní 
liturgie podjáhen obléká velum na tunicellu v době proměňování. Má oblečen manipul. 
Je vhodné podložení ramen.  
 
Kalichové velum, bursa, palla 
Na ploše (vitrína, oltář) je můžeme položit přímo na kalich nebo naznačit jeho objem 
předmětem podobné velikosti. Nejprve se položí palla, pak bursa s korporálem a vše 
překrývá velum.  

  
Obr. 173 
Instalace kalichového vela na dřevěné kostce překryt bursou. Dřevěnou kostkou je možné 
nahradit kalich, u nějž je větší obava ze zcizení. Modrý kapitulní parament. Olomouc, 
Římskokatolická farnost sv. Václava, inv. č. II-3B-0955 (KP 4442). 
 
 
Mitra  
Je umístěna na hlavě figuríny. Pozor při znázornění mešní liturgie, kdy ji biskup odkládá.  
 
Pontifikální rukavice, punčochy, pontifikální střevíce 
Vzhledem ke konstrukci obvykle dostupných figurín není vhodné na ně instalovat tyto 
historické liturgické pontifikálie, aby nedošlo k jejich poškození. Ale pro názornost je 
možné nahradit podobnou moderní textilií – např. obyčejné punčochy, ponožky, rukavice. 
Pontifikální střevíce by bylo možné náznakově instalovat pod kraj alby oblečené na 
figuríně (nikoliv oblékat).203 
 
Antependium 
Pokud se vystavuje, tak ho lze umístit jako antependium u oltáře (použít závěsné háčky 
v případě, že je to identický oltář, nebo jiný nepoškozující závěsný systém), nebo do rámu. 
 

                                                 
203 U výše uvedené figuríny „obr. 169“ oblečené jako biskup v pontifikáliích byla použita konfekční rukavice 
místo pontifikální (biskup drží berlu a ruka v rukavici je překryta pluviálem). 
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Obr. 174 
Scéna slavení liturgie u oltáře. U oltáře stojí uprostřed biskup (viditelná je oblečená alba, 
biskupská dalmatika, kasule, manipul; biskup nemá mitru ani solideo – slavení 
eucharistie), po jeho pravici je jáhen (má albu, dalmatiku s ověsky, štolu pod dalmatikou a 
manipul), po jeho levici je podjáhen (má albu, dalmatiku/tunicellu s ověsky a manipul; 
nemá štolu!), pod stupni oltáře stojí asistující kněz (v albě, štole a pluviálu; nemá 
manipul!). Na přední straně oltáře je umístěno antependium, které je ze stejného souboru 
jako liturgický oděv duchovních u oltáře. Instalační parament arcibiskupa Maxmiliána von 
Sommerau-Beckh. Olomouc, Římskokatolická farnost sv. Václava, inv. č. II.3B-0855 (KP 
4443). 
 
7.4.3. Postřehy k vystavení církevních pokrývek hlavy 
Radek Polách 
 
V rámci prezentace církevních pokrývek hlavy se v paměťových institucích doporučuje 
každý sbírkový předmět tohoto typu nejprve lehce vyztužit zevnitř zmačkaným hedvábným 
papírem tak, aby byl zajištěn stálý tvar předmětu při jeho vystavení. Papírová výztuž by 
měla být pohledu návštěvníků skrytá, jedná se pouze o instalační pomůcku. Jedním 
z možných způsobů instalace pokrývky hlavy je umístění na stojánek z přírodního dřeva 
bez impregnace či povrchové úpravy, který nevylučuje další vedlejší látky. Některé 
z paměťových institucí používají k instalaci papírové či polystyrenové hlavy, mohou být 
však využity rovněž i jiné materiály. Rozhodně by vždy měla být určitá přechodová vrstva 
při použití netečných syntetických polymerních materiálů nebo impregnovaných nosných 
materiálů (např. použitím hedvábného papíru). Z praktického hlediska se nejvíce osvědčily 
stojánky, kde dolní a horní část tvoří dřevěný vyfrézovaný kruh v různé velikosti, 
středovou rozšiřující se část pak doplňuje kulatina kupříkladu z nerezové oceli, která se dá 
upravit dle různé výšky. Tento typ adjustace lze použít i na vrchol krejčovské panny, 
figuríny a další atrapy lidského těla. Všeobecně instalace klobouků a pokrývek hlavy 
s sebou nese určitá rizika, kterých je třeba se vyvarovat.204 

                                                 
204 K nevhodným instalačním postupům patří zajišťování sbírkového materiálu pomocí oboustranných 
lepicích pásek, špendlíků a dalšího materiálu degradujícího historický materiál. Tyto materiály pro uchycení 
by měly být již v prvopočátku eliminovány. 
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Obr. 175 
Prezentace pokrývek hlavy arcibiskupů a jejich služebnictva na putovní výstavě 
„Vzpomínky na monarchii“ na Zámku Kunín, je zde názorná ukázka adjustace na stojánky, 
případně na figurínu. 
 

 
Obr. 176 
Stojánky na instalaci pokrývek hlavy, kombinace dřeva a nerezové tyče, která se dá použít 
v různých délkách, vnitřní vycpávku obvykle tvoří hedvábný papír. 
 
 
8. Prezentace historického liturgického textilu v kopiích  
Markéta Grill Janatová 
 
Pokud převedeme doporučené délky osvitu jednotlivých druhů textilních materiálů (viz 
kapitola 4.1.) do výstavní praxe, budeme moci v průběhu jednoho roku vystavovat např. 
hedvábná paramenta v rozmezí tří až šesti měsíců. V rámci dlouhodobých expozic lze toto 
doporučení dodržet pravidelnou obměnou exponátů. Pokud se rozhodneme pro tuto cestu, 
je třeba provést výběr textilních exponátů pro výměnu již během plánování expozice. 
Znamená to, že na jeden textilní exponát vybereme další tři, za které jej budeme postupně 
vyměňovat. V průběhu dvou let tak vystavíme vždy jednu z těchto čtyř textilií po dobu 
šesti měsíců, zbylých osmnáct měsíců bude uložena v depozitáři. Způsob obměny 
textilních exponátů předpokládá optimální podmínky pro historický textil ve výstavním 
sále, ale i v depozitáři a také dostatečně obsáhlou sbírku, ze které můžeme vybírat materiál 
na obměnu. Tento způsob výměny je z hlediska ochrany textilních exponátů efektivní, ale 
současně časově zatěžuje pracovníky instituce. Proto je dobré již v době přípravy expozice 
zvážit výrobu adjustačních prvků a pomůcek pro všechny obměňované exponáty, uvažovat 
o dostupném umístění textilií ve vitríně a snadném otevírání vitrín.  
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Vedle standardních způsobů ochrany historických textilií během vystavování existuje jiná 
možnost ochrany, a to prezentace jejich kopií.205 Pokud má liturgický oděv zhotovenou 
kvalitní kopii, je možné vystavení historického originálu zkrátit na nezbytnou dobu a poté 
originál na výstavě nahradit kopií.206 Prezentace kopie historického textilu může mít také 
edukační význam v případě, že přibližuje původní stav oděvu nebo textilie v době vzniku 
(např. stav před mladšími úpravami). Výroba kopií je vhodná především pro dlouhodobé 
expozice, u kterých se časově a finančně nákladná výroba vyplatí.  
Kopie se pořizují v případě textilních památek nejstaršího období, jejichž stav nedovoluje 
dlouhodobé vystavení, ale zároveň patří ke stěžejním artefaktům muzejních sbírek. 
Příkladem z domácího prostředí je výroba kopie tzv. Třeboňského antependia ze sbírky 
Národního muzea v Praze. Textilie uváděná v literatuře jako antependium je složená 
z devíti samostatných obdélných polí, která původně měla jinou funkci, aplikovala se jako 
ozdoba (tzv. pretexta) na liturgická roucha. Jednotlivá pole jsou opatřena figurální 
výšivkou datovanou do let 1380 až 1390 (jedna z výšivek je mladší). Při výrobě kopie byla 
původní ruční výšivka, provedená převážně v náročné technice rozeklaného stehu, 
nahrazena částečně strojovou výšivkou.207  
Důvodem pro výrobu kopie může být fragmentárně dochovaný stav textilní památky, jejíž 
prezentace neumožňuje dostatečně názorně představit návštěvníkům původní podobu nebo 
funkci textilie. Kopie je pak vytvořena na základě rekonstrukce dochovaného materiálu.208  
Pro edukační účely je možné uvažovat o zhotovení volné rekonstrukce nedochovaných 
oděvů s využitím dobových pramenů (obrazových, literárních) nebo s využitím komparace 
dochovaných památek.  
Ať už je záměr zhotovení kopie historického liturgického oděvu jakýkoliv, zadavatel by 
měl vždy zvážit všechny dostupné způsoby výroby a zvolit ten, který má potenciál naplnit 
jeho očekávání. Samotná výroba kopie pro muzejní účely by měla být svěřena 
restaurátorce textilu nebo prováděna pod jejím dozorem. Zatímco u jiných materiálů 
(papír, fotografie) je prezentace kopie, respektive faksimile, běžně používaný způsob 
ochrany citlivého materiálu během dlouhodobých expozic, v případě historického textilu je 
užívání kopií dochovaných historických památek spíše výjimečné. Důvodem jsou právě 
obtíže při volbě vhodné techniky provedení se zachováním autentického vzhledu u kopií 
historických textilních materiálů. V dnešní době, kdy digitální technologie nabízejí stále 
sofistikovanější možnosti sdělování informací, může být v některých případech 

                                                 
205 Z důvodu nejednotnosti v užívání pojmů uvádíme jejich definice podle: KUBIČKA, Roman – ZELINGER, 
Jiří, Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. Kopie je 
přesná napodobenina původního díla ve stejném materiálu. Replika je umělcem samotným zhotovená volná 
nebo přesná kopie vlastního díla. Faksimile je označení pro reprodukci nebo kopii, která se vzhledem 
přibližuje originálu. Podle stanoviska památkové inspekce MKČR z 21. 7. 2017 lze pojem faksimile používat 
v oblasti památkové péče také pro věrné kopie trojrozměrná díla. Užití pojmu neznamená uplatnění materiálu 
ani techniky zpracování shodné s originálem. 
206 Informaci o prezentaci kopie namísto originálu je třeba uvést na popisce exponátu. 
207 Práce provedla firma Velebný a Fam se sídlem v Ústí nad Orlicí, která se specializuje na výšivky praporů 
a liturgických textilií. Stejný výrobce realizoval provedení volné kopie a rekonstrukce kasule z doby kolem 
roku 1030. V tomto případě byla rekonstrukce provedena na základě obrazové dokumentace korunovačního 
pláště uherských králů z pokladnice Národního muzea v Budapešti. Do dnešní podoby bylo roucho upraveno 
ve 13. století, kdy byla původní bohatě vyšívaná kasule zvonovitého střihu vpředu rozstřižena a adaptována 
na korunovační plášť. Kopie byla vyrobena pro soukromého objednavatele a její účel není veřejně známý. 
https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/zrucne-vysivacky-vytvorily-repliku-vzacneho-ornatu-20151220.html, 
[cit. 26.11.2020]. 
208 Příkladem takového postupu je kopie pohřebního oděvu krále Rudolfa I. Habsburského (zv. Kaše, zemřel 
1307). Oděv byl ušit podle střihové rekonstrukce s použitím hedvábné tkaniny, na kterou byl původní 
rekonstruovaný desén přenesen metodou sítotisku. BAŽANTOVÁ, Nina a kol., Pohřební výbava českého krále 
Rudolfa, Nejstarší Habsburkové na Pražském hradě. Praha: 1995. (Katalog výstavy) 
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alternativou výroby „klasických“ kopií právě využití nových médií při prezentaci 
historického textilního materiálu.  
 
8.1 Výroba kopie Třeboňského antependia – ochrana exponátu 
realizovaná formou vystavení jeho kopie 
Veronika Šovar209 
 
Vystavení kopie je jedním ze způsobů, jak chránit cenný historický předmět před 
nadměrným vystavováním nebo nepříliš vhodnými klimatickými podmínkami v expozici. 
Jak již bylo zmíněno, kopie je obvykle zhotovována pro účely stálých expozic nebo 
dlouhodobých výstav. Jejím úkolem je po určitém doporučeném časovém úseku originál ve 
výstavě buď zcela nahradit, nebo se s ním v pravidelných intervalech střídat (např. na 
základě doporučeného ročního osvitu původního díla). Kopie může být dobrou alternativou 
také v případech, kdy stav originálního díla nedovoluje vystavení vůbec, popř. by 
vystavením došlo k nevratnému poškození.  
Obecně lze kopie rozdělit na několik typů s důrazem na potřebné kvality. Například 
technologické kopie vyžadují dodržení historické technologie výroby. K nahrazení 
sbírkového předmětu pro výstavní účely a často také s ohledem na finanční stránku jsou 
vhodné optické kopie. Nemusejí být zhotovené původními technikami výroby a zdobení, 
ani ze stejných materiálů, což u ručně vyráběných uměleckořemeslných předmětů může 
výrazně snížit pořizovací cenu. Maximální důraz je kladen na co největší vizuální shodu 
s originálem. Důvodem je navození pokud možno stejného prožitku pro návštěvníka 
z pozorování kopie jako originálního díla, přestože je na popisce uvedeno, že se jedná o 
kopii původního díla. 
Nejčastějším problémem při realizaci kopie bývá, že i přes velkou snahu spočívající 
v dodržení původního postupu výroby a použití stejných surovin, se kopie vizuálně 
neshoduje s originálem a většinou je pouze více či méně zdařilou napodobeninou ze 
současnosti. Obvykle bývají pro výrobu použity vzhledově neodpovídající novodobé nebo 
v dnešní době průmyslově vyráběné materiály. V případě textilních předmětů může jít o 
velký vizuální rozdíl mezi ručně a průmyslově tkanou tkaninou či ručně a průmyslově 
barvenou tkaninou. Velmi obtížné je zachycení autentické barevnosti a v neposlední řadě 
napodobení stáří materiálu a aktuálního poškození, které historický předmět v minulosti 
utrpěl. 
Třeboňské antependium představuje nejen pro Národní muzeum jednu z velmi cenných 
památek. Samotné výšivky jsou v dobrém stavu dochování, ale status předmětu i jeho stáří 
vyžadují přísný ochranný režim. Předmět je často žádán na výstavy a je s ním počítáno i do 
plánovaných nových stálých expozic Národního muzea. Prvním impulzem pro zhotovení 
kopie antependia byla výstava, kde nebylo možné vyhovět přísným doporučením 
z hlediska podmínek vystavení. Kompromisním řešením bylo vystavení originálu na velmi 
omezenou dobu a jeho následné nahrazení opticky shodnou kopií. 
Úspěch realizace kopie antependia spočíval do velké míry v ochotě dodavatelské firmy a 
její snaze vyhovět našim požadavkům a také v úzké spolupráci této firmy s muzejními 
restaurátorkami textilu. Bylo nutné si stanovit dobře formulované podmínky spolupráce na 
realizaci předmětu a zahrnout je do smlouvy o zhotovení díla. Jednalo se například o 
přesnou specifikaci materiálů, které budou použity pro výrobu s tím, že zadavatel si 
vyhradil právo všechny materiály před použitím schválit (v případě, že by je dodavatelská 
firma měla problém sehnat, zadavatel doporučil vhodného dodavatele). Jednou ze 
stěžejních podmínek bylo zhotovení vzorku v podobě části výšivky tak, aby bylo možné 

                                                 
209 Děkujeme Veronice Šovar, restaurátorce textilu Národního muzea, za doplňující příspěvek. 
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porovnat styl, vzhled výšivky a také její barevnost. Nebylo nutné, aby technologie výroby 
byla původní, ale výsledek musel vizuálně co nejvíce odpovídat originálu. 
V případě většiny materiálů si dodavatelská firma zakoupila ty od doporučených 
dodavatelů. V jednom případě se jednalo o ručně tkané přírodní lněné plátno požadované 
dostavy potřebné jako podklad pro výšivky. V dnešní době stále existují nadšení 
řemeslníci, kteří se snaží vyrábět materiály původními technologiemi. Důvodem byly 
poměrně velké viditelné plochy této základové tkaniny ve výšivkách, kde v minulosti došlo 
k výpadku hedvábných vyšívaných stehů. Vzhled nestejnoměrných nití lněné tkaniny je 
velmi charakteristický a pro výsledný dojem z předmětu byl klíčový. 
Zhotovení vzorku výšivky bylo důležité nejen jako ukázka, ale především pro porovnání 
přímo s originálem, který zhotovitel při své práci nemohl mít k dispozici. Díky tomu se 
ukázalo zásadní úskalí celé realizace, že originální barevnost byla při přenosu 
prostřednictvím fotografií výrazně zkreslena. Tento problém byl vyřešen zapůjčením 
vzorníku všech dostupných nití, podle něhož restaurátorky mohly přiřadit odpovídající 
barvy pomocí čísel k jednotlivým plochám na fotografiích výšivek. Je dobré zvážit, při 
jakém osvětlení je nejlepší porovnávání barevnosti pomocných materiálů provádět. Obecně 
lze říci, že kopie nebo i jiné vybrané textilie (např. podkladový materiál paspart a 
adjustací) určené do stálé expozice je vhodné prohlížet pod stejným typem a teplotou 
umělého světla, které poté bude použito v expozici. Důvodem je, že některé materiály 
mohou vykazovat barevné odchylky při různých typech osvětlení, tzv. problém metamerie. 
V případě kopie antependia, u něhož se plánovalo využití do různých výstav, bylo 
porovnávání barevnosti provedeno při denním světle. 
Velkou část vyšívaných stehů bylo možné zhotovit strojově tak, aby opticky vypadaly 
stejně nebo s minimálními rozdíly jako na originále. Původní hedvábné nitě byly 
nahrazeny viskózovými se stejným vzhledem. Místo dracounových nití byly použity 
polyesterové nitě s polyesterovým filmem v takové barevnosti, aby se jevily jako mírně 
„zašlé“. Jedním z požadavků bylo na kopii důsledně vyšít pouze dochovaná místa výšivky 
tak, jako na originále, tedy nedoplňovat chybějící. Stejně tak zachovat různé chyby nebo 
materiály dochované i pouze v nepatrných zbytcích. Stehy, které nebylo možné vyšít 
strojově, byly zhotoveny ručně. 
 
Po kompletaci celku prošla celá kopie procesem patinace tak, aby byl dojem staré textilie 
ze 14. století věrohodný. Historické textilie se zřídka dochovají v naprosto čistém, 
nepoškozeném stavu. Pro účely patinace textilií lze použít například akvarelové barvy nebo 
černý čaj. Pro kovové galanterní součástky, jako jsou třásně či střapce, existují postupy, 
kdy dochází k urychlení oxidace kovu a získání „starého vzhledu“ ihned, u výšivek 
kovovými nitěmi lze pro navození stáří použít např. olejové barvy. V případě antependia 
byly větší plochy plátna s chybějící výšivkou „zašpiněny“ suchými pastely a některá místa 
byla záměrně mechanicky narušena. 
Před vystavováním kopie cenného díla je nutné se zamyslet nad jistým doporučeným 
režimem. Kopie má sice v první řadě chránit originál tím, že jej nahradí, je však nutné si 
uvědomit, že její hodnota není nulová, nýbrž odpovídá hodnotě pořizovací, která může být 
ve vztahu k rozsahu a náročnosti zhotovení v řádu i několika stovek tisíců korun. Nové 
nebo syntetické materiály mohou déle odolávat světlu, nevhodným teplotám či příliš nízké 
relativní vlhkosti vzduchu. Naopak jejich vysoké hodnoty mohou jakožto i v případě 
jiných předmětů zapříčinit mikrobiologické napadení. Obzvlášť textilie je nezbytné chránit 
proti prašnosti. Opakované čištění ať už suchou, nebo mokrou cestou může způsobit 
mechanické opotřebení v nežádoucí míře, blednutí barev aj., kdy může dojít ke změnám ve 
vzhledu nebo i ke zkrácení životnosti nákladně zhotovené kopie. 
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Obr. 177–179 
 
Tzv. Třeboňské antependium, Čechy, 1380–1390, Sbírka Národního muzea, H2-60756.  
Tzv. Třeboňské antependium (detail), Čechy, 1380–1390, Sbírka Národního muzea, H2-
60756.  
Kopie tzv. Třeboňského antependia, zhotovitel VELEBNÝ & FAM, s.r.o. v roce 2018, 
Sbírka Národního muzea, d82/2021.  
 
 
8.2. Prezentace kopií liturgických a církevních pokrývek hlavy  
Radek Polách 
 
Z hlediska vystavování liturgických pokrývek hlavy je nutno zvažovat více rovin 
prezentace. Sbírkové exponáty textilního charakteru, obzvláště výrobky z plsti, jsou velmi 
náchylné na poškození. V kolekcích paměťových institucí se s výjimkou hrobových nálezů 
a skromných fondů Správy Pražského hradu nachází povětšinou materie až z počátku 19. 
století. Obzvláště plstěné pokrývky hlavy jsou jedny z nejohroženějších nejen v rámci 
vystavování, ale také v rámci jejich uskladnění v depozitářích.  
Velmi důležité je při přípravě dlouhodobých expozičních projektů zvážit instalaci 
originálního textilního předmětu, resp. pokrývky hlavy její náhradou ve formě kopie. 
Pokrývky hlavy jsou tvořeny různými typy organických, ale i anorganických materiálů, 
které za nevhodných klimatických a světelných podmínek či nevhodnou manipulací při 
vystavování mohou být nenávratně poškozeny. Z tohoto pohledu představuje prezentace 
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vždy určité riziko, a proto k její přípravě a zajištění musí být vždy přistoupeno s maximální 
pečlivostí, odpovědností a znalostí všech možných problémů. Pokud není reálné zajistit 
bezpečné vystavovaných exponátů nebo se jedná o dlouhodobé či dokonce stálé expozice, 
je doporučené vystavovat kvalitní kopie těchto předmětů nebo historický materiál 
pravidelně obměňovat. Tento způsob péče je běžně praktikován.210  
 
Vzhledem k tomu, že liturgické pokrývky hlavy, a textil všeobecně, jsou velmi citlivým 
materiálem zvláště na působení světla, kdy dochází k degradaci barevnosti, je nanejvýš 
vhodné nechat vyrobit kopie, případně daný předmět vystavit pouze krátkodobě a 
v průběhu výstavy jej vyměnit. Tento trend je zaveden běžně v zahraničí. Jako příklad lze 
uvést výstavu s názvem „Kapelusze z głów!“ konanou v roce 2017 v Muzeu Narodowem 
w Kielcach v Polsku, kde jedna ze zapůjčujících institucí, Muzeum Archidiecezjalne 
Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, při prezentaci novodobého solidea a dalších 
pokrývek hlavy papeže Jana Pavla II. striktně požadovala ve smlouvě o výpůjčce obměnu 
předmětů v průběhu konání této výstavy.  
 
Typickým příkladem nahrazení originálů kopiemi může být tvorba expozic 
kloboučnického muzea v Novém Jičíně, kdy byly již v průběhu 60. let 20. století vytvořeny 
repliky mimo jiné i liturgických pokrývek hlavy. Převážně se jednalo o mitry a kardinálské 
klobouky, které však byly zapsány pod evidenčními čísly jako sbírkové exponáty.211  

 
Obr. 180 
Mitra biskupská ze 7. století, replika pro potřeby kloboučnické expozice v Novém Jičíně. 
Vyrobeno r. 1969 v národním podniku TONAK. 
 

 

                                                 
210 Pro srovnání lze uvést podobný příklad k vystavování originálních archiválií, které upravují tzv. Zásady 
vystavování archiválií veřejných archivů České republiky vydané pod číslem jednacím MV-16051-2/AS-
2019 jako metodický pokyn. Tyto předpisy umožňují vystavování originálních předmětů pouze na omezenou 
dobu 30 dnů a poté jejich nahrazení faksimilii.  
211 To by se ale stávat nemělo. Dnešní soupisy sbírek většinou podléhají další nadřízené ochranné evidenci, 
kterou může být kupříkladu Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky. Tato evidence 
sbírek vznikla podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Následně je poté složité 
přistupovat k replice a jejímu vystavování, mělo by se k ní správně přistupovat jako k originální sbírce. 
Nejlepší cestou je zavedení těchto replik do majetkové evidence a vést ji jako běžný majetek případně jako 
pomocný materiál.  
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Obr. 181 
Mitra biskupská z 11. století, replika pro potřeby kloboučnické expozice v Novém Jičíně. 
Vyrobeno r. 1969 v národním podniku TONAK.  
 

 
Obr. 182 
Mitra biskupská z 12. století, replika pro potřeby kloboučnické expozice v Novém Jičíně. 
Vyrobeno r. 1969 v národním podniku TONAK.  

 
Obr. 183 
Mitra biskupská z 15. století, replika pro potřeby kloboučnické expozice v Novém Jičíně. 
Vyrobeno r. 1969 v národním podniku TONAK.  
 
Výrobou kopií klobouků a pokrývek hlavy se dnes v České republice zabývá několik 
specializovaných firem a restaurátorských dílen. V případě plstěných materiálů se 
povětšinou využívá kvalitních polotovarů z produkce akciové společnosti TONAK a 
následně se přistupuje k úpravám a dodělávkám.212 Věrohodnější kopie jsou schopni 
vytvořit restaurátoři textilu, zvláště pak držitelé licence Ministerstva kultury České 
republiky k těmto činnostem. Tito restaurátoři jsou povětšinou schopni sehnat atypické 
původní materiály dovážené dnes již převážně ze zahraničí, díky nimž lze vytvořit 
naprosto identickou kopii originálního předmětu. 
 
8.3. „Do It Yourself“ výroba kopií historických liturgických oděvů 
Petr Janíček 
 
Vestis episcopum reddit, Projekt liturgického a profánního oděvu biskupa přelomu 
13. a 14. století 

                                                 
212 Takto postupují třeba i filmové společnosti, jako je kupříkladu Barrandov Studio, případně samostatné 
modistické salóny. Filmařské dílny mají ve svých řadách modistky na smlouvu, schopné z polotovaru 
vytvořit patřičnou repliku, ta je poté k dispozici pro další zápůjčky do televizních a filmových počinů, 
případně pro potřeby půjčoven kostýmů. 
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V současnosti se mezi zájemci o „living history“ objevují snahy zpracovávat historické 
postavy také z církevního prostředí. Z technických i praktických důvodů byl plán prací 
rozdělen na dvě části. Jako první byl civilní oděv biskupa. Následoval liturgický oděv.213 
 
Odkud čerpat informace? 
Začít můžeme u dochovaných souborů liturgického oděvu ve fondech katedrál a muzeí, až 
po vyobrazení v knihách, na freskách, na náhrobních skulpturách atd. Čerpat je možné i 
z rozsáhlé sekundární literatury. Mnoho muzeí a diecézních archivů má také své katalogy, 
často i s vypracovanými studiemi jednotlivých kusů oděvu. Je možné využít i jiné další 
vhodné zdroje.214 
 
Příprava a následná realizace 
Bylo nutné sestavit seznam jednotlivých kusů oděvu, zvolit jeho podobu, materiál, barvu, 
případně zdobení a integrální doplňky. Oděv se šije na konkrétní zvolenou postavu 
(figurína, živý model). V tomto případě nebyl vzorem konkrétní dochovaný střih, ale střih 
byl odvozen z dochovaných obrazových materiálů.  
Pro výrobu alby byl jako materiál zvolen len. Podoba odpovídá originálu ze 13. století 
vystavenému v kolínském muzeu Schnütgen. Cingulum, kterým je pak alba přepásaná, 
nemá konkrétní předlohu, jelikož se jedná o kus oděvu prakticky neměnný od středověku 
po současnost. Bylo zakoupeno jednoduché bavlněné cingulum o délce 3 m. Štola je pak 
vyhotovena ze stejného brokátu jako dalmatika, případně ornát. Zvolen byl krémovo-zlatý 
brokát se vzorem psa a bodláku ecru, jehož originální předloha je datována do 14. století, 
který byl podšit hedvábím. Pro střih pro dalmatiku byl zvolen jako předloha Vatikánský 
sakkos (14. století) vytvořený v Byzanci v polovině 14. století. Kasule je také vyhotovena 
z brokátu zlaté barvy a bílé hedvábné podšívky. Předlohou se stal obraz „Maestà“  
italského malíře Duccia di Buoninsegna, na němž je vyobrazen klečící biskup ve zlatém 
ornátu. Podobný vzor a barva brokátu byla i v nabídce firmy Hedva. Brokáty byly pořízeny 
jak od firmy Hedva, tak od firmy Sartor Bohemia. Konkrétní střih byl zvolen podle kasule 
uložené v Lübecku, která byla datována do 2. poloviny 13. století. Podobně tomu bylo i 
v případě pluviálu – tam bylo možné vybrat si z mnoha dochovaných kusů (vystaveny 
v Německu, Itálii, Francii, …). Předlohou pro mitru se stalo několik dochovaných 
originálů (italských a rakouských), konkrétně pak salcburská mitra datovaná do 13. století. 
Pontifikální obuv byla vybrána dle dochovaných bot papeže Benedikta IX. Inspiraci mi 
poskytly i boty svatého Tomáše Becketa, ty jsou však z období staršího. Boty byly ušity 
podle předlohy s přihlédnutím k dostupným formám s požadavkem na potažení bílým 
brokátem, který byl vybrán tak, aby se co nejvíce podobal brokátu na předloze. Rukavice 
byly taktéž inspirovány již zmíněným výjevem z obrazu „Maestà“. Jsou vyrobeny z jemné 
bílé jehněčí kůže. Všechny části oděvu tedy měly svůj předobraz v nějakém dochovaném 
kusu oděvu, obrazových předlohách a případně i jiném prameni. 
 

                                                 
213 Kopie polní stanové kaple byla předmětem diplomové práce autora. JANÍČEK, Petr, Polní stanová kaple 
v období vrcholného středověku, její podoba, účel, funkce v minulosti a současná rekonstrukce, CMTF, 
Olomouc 2020. 
214 Co se týče oděvu civilního, tam může nastat problém, protože biskup byl většinou pro snazší identifikaci 
zobrazen v liturgickém oděvu. Čerpat ale můžeme z indexů zakázaných módních výstřelků dané doby. Než 
vznikly oděvní pořádky, používala církev index, který jasně stanovoval oděvní prvky pro klérus zakázané a 
často také porušované a následně trestané. V tomto případě jako východisko pro konkrétní civilní oděvy 
biskupa byly zvoleny konkrétní dochované kusy, které se podařilo dohledat. Důležitým zdrojem byla 
disertace Radka Martinka, který se komplexnímu tématu odívání kléru věnuje. Viz MARTINEK, Radek, 
Stavovský oděv katolického kněžstva a jeho zobrazení ve výtvarném umění. Historie – proměny – význam. 
Inspiraci autor hledal i v dobových vyobrazeních. 
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Na co se připravit?215 
Během každé práce se může stát, že vás něco překvapí. Ani tvorba oděvů není výjimkou. 
Překvapení se může skrývat takřka kdekoliv – v materiálu, střihu, kompletaci nebo zdobení 
oděvu. Materiál může překvapit tuhostí nebo naopak kluzkostí, což práci komplikuje. 
Technika šití, kterou pak volíte, vás může dosti limitovat. Z toho vyplývá, že na první 
pohled pohodlné šití na šicím stroji nemusí být vždy tím nejlepším řešením. V tomto 
případě byly techniky šití kombinovány. Část oděvů byla šita v ruce, část na stroji. 
Překvapit může i časová náročnost. V tomto případě byla z časových důvodů zvolena 
spolupráce s dalšími osobami.  
Tipem pro každého amatérského krejčího je pak jednoduché pravidlo: ušít to větší dává 
možnost zmenšit / ušít to menší dává možnost zhubnout nebo darovat! A v případě 
materiálových rekonstrukcí oděvů ještě platí: ne vše, co se nám skutečně líbí a vypadá to 
subjektivně jako estetické, je historicky věrné. 
 

 
Obr. 184 
Kopie biskupského a jáhenského liturgického oděvu.  
 

 
Obr. 185 

                                                 
215 Je třeba také zvážit finanční náklady, pro výrobu popisovaného oděvu byly reálné náklady 30 tis. Kč, ale 
to je částka jen za materiál, práce není započtena – to provedl autor sám či ve spolupráci s dalšími. 
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Instalace liturgického oděvu jáhna na figuríně (vlevo), instalace liturgického oděvu 
biskupa na figuríně, uprostřed  autor v klerice.  
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9. Instalace liturgického textilu ve výstavě a jeho uložení při transportu 
Daniela Schalldach  
 
Jedním z posledních kroků před otevřením výstavy je instalace předmětů. I v tuto chvíli je 
důležité dodržovat pravidla práce s historickými předměty. Výstavní prostor by měl být již 
před navezením předmětů upraven na vhodné klimatické podmínky. V expozici již nesmí 
probíhat žádné prašné práce a prostor by měl být již vymalován a barva dostatečně zaschlá. 
Rovněž je před navezením exponátů zapotřebí zajistit manipulační prostor, kde se bude 
s předměty pracovat před samotným umístěním do finálního místa. Dobře poslouží čistý 
prostorný stůl. Na něj si připravíme vše, co bychom mohli potřebovat (nekyselý papír, 
dostatečné množství rukavic, entomologické špendlíky pro zachycení látky, …). Jakmile se 
přistoupí k manipulaci s jakýmkoliv historickým předmětem, je nutné si nasadit ochranné 
rukavice. Mohou se použít jak čisté bavlněné rukavice, tak ještě lépe rukavice nitrilové, 
latexové či vinylové.  
Bavlněné rukavice mají výhodu v tom, že se dají používat opakovaně. Nevýhodou je horší 
účinnost při delší práci v nich (je proto nutné je často měnit), na bavlně se zachytávají 
prachové nečistoty a nitě se mohou zachytit za kovové či jiné aplikace a předmět poškodit. 
Nitrilové rukavice jsou určené pro jednorázové použití. Tyto rukavice představují ideální 
membránu mezi kůží člověka a předmětem samotným. Tenká stěna rukavic rovněž nositeli 
neomezuje cit, což se někdy u bavlněných rukavic stává. Hladký povrch se nezachytí za 
aplikace a rovněž na nich méně ulpívá špína. Jak již bylo řečeno, jsou určeny 
k jednorázovému použití. V nouzových situacích je můžeme zbavit nečistot „umytím“. 
Rukavice ponecháme na rukou a za pomocí mýdla a vody je umyjeme stejně jako ruce. 
Pozor se musí dát na to, aby na rukavicích neulpěly zbytky mýdla a po umytí byly řádně 
osušeny. Použití rukavic se do praxe stále zcela neprosadilo, ovšem jedná se o opravdu 
důležitý ochranný prvek, který chrání nejen předmět, ale i jejich nositele před předmětem 
samotným. Na textilním objektu může za staletí existence ulpět množství prachových 
nečistot, plísní a dalších prvků, které nejsou zdraví prospěšné. Lidský pot obsahuje 
množství látek, které poškozují všechny druhy materiálu. Kromě vody a solí obsahuje pot i 
močovinu, tuky a ionty chlóru.  
 
9.1 Uložení liturgického textilu během přepravy 
 
Pokud jsou již zajištěné vhodné výstavní podmínky v expozici a pracovníci jsou poučeni o 
možných rizicích, které textilní předměty ohrožují, je možné přistoupit k převozu 
vystavovaných předmětů. Převoz je pro exponáty vždy rizikovým faktorem. Pokaždé 
existuje maximální snaha o eliminaci možných rizik. 
Pro převoz liturgického předmětu je ideální krabice z pH neutrální lepenky, ve které by 
měl být exponát i deponován. Obal z pH neutrální lepenky předmět ochrání před světlem, 
prachem a do určité meze i potenciálními nárazy. Jen minimálně však ochrání před 
klimatickými výkyvy. Tento způsob převozu tedy není vhodný pro dlouhé cesty či cesty, u 
kterých se předpokládá riziko kolísání teploty a vlhkosti. Pro takovéto převozy jsou 
vhodnější odizolované přepravní boxy, které se s výkyvy mnohem lépe vyrovnají. 
Samozřejmě se jedná o relativně finančně náročný způsob přepravy, který by byl sice 
ideální, avšak pro naprostou většinu institucí je pro přepravu exponátu na menší 
vzdálenosti nedosažitelný. Proto se většinou volí přeprava právě v lepenkové krabici. 
Výrazným klimatickým rozdílům je možno se vyhnout sérií logických opatření. V zimě 
transportní auto není záhodné přetápět, v létě, samozřejmě s ohledem na cestující, opět 
udržujeme rozumnou teplotu, která se bude blížit 20° C. Stejně tak je žádoucí, pokud je 
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transport rychlou záležitostí, vyvarovat se teplotním výkyvům i v různých překladových 
místnostech. 
Pokud je předmět transportován v lepenkové krabici, je rovněž zapotřebí ho v krabici 
zabezpečit, aby nedocházelo k nechtěnému pohybu po krabici a možné abrazi či jinému 
poškození předmětu. Vycpávky lze velmi jednoduše vytvořit „zmuchláním“ nekyselého 
papíru. 

 
Obr. 186 
Textilní předmět se vloží do krabice vystlané nekyselým papírem. Předmět se mírně 
vyztuží v ohybech, jakými jsou rukávy, náramenice a další.  
 

 
Obr. 187  
V závěru se předmět i s vycpávkami překryje nekyselým papírem.  
 
Pokud není k dispozici nekyselý papír, lze nahradit čistou netkanou textilií či bublinkovou 
fólií. Tato metoda je účinná a pro většinu institucí finančně přijatelná.  
Není-li k dispozici krabice z nekyselé lepenky, použijeme jinou dostupnou, ideálně 
s víkem. Krabici od předmětu izolujeme nekyselým papírem. 
Délkové textilie je vhodné transportovat namotané na papírové rouře. Takto se předejde 
nežádoucím skladům. Papírové roury jsou většinou k dispozici v nearchivní kvalitě. Od 
látky je izolujeme ideálně Melinexem či nekyselým papírem. Jako transportní obal dobře 
poslouží čistá bublinková fólie, kdy se strukturovaná část zavíjí dovnitř. Tímto je předmětu 
zajištěna potřebná ochrana. Nutné je samozřejmě předmět při transportu zajistit tak, aby 
nedocházelo k nežádoucímu pohybu během cesty. 
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10. Informační zdroje a edukace 
 

 

10.1. Popisky 
Markéta Grill Janatová 
 
Popisek je základní informační zdroj k vystavovanému exponátu. Otázka proto nezní, zda 
jej ve výstavě použít, ale jakou podobu a především rozsah textu zvolit. I během 
krátkodobých prezentací typu Noc kostelů lze přípravu potisku k vystavovanému 
liturgickému textilu doporučit. V těchto případech se autor textu může zaměřit na 
informace, které jsou mu dobře známé (historie konkrétního liturgického oděvu, osobnost 
objednavatele apod.) a které uvede na úkor technického popisu (materiál, textilní technika). 
Text popisku by měl být jasný a srozumitelný. Rozsah obecně souvisí s množstvím textu a 
sdělených informací ve výstavě. Pokud je možné prezentovat některé skutečnosti formou 
samostatného doprovodného textu (např. formou samostatného panelu nebo 
prostřednictvím elektronických medií), může být informace na popiskách omezena na 
základní sdělení. Volba délky textu se odvíjí od situace konkrétní výstavy. 
 
10.1.1. Struktura popisku 
 
1. Základní struktura popisku 
Název předmětu – obecně (např. Kasule), konkrétní určení (např. Kasule kardinála 
Schwarzenberga) nebo uvést skupinu předmětů (např. Liturgická souprava – kasule, štola, 
manipul). 
Autor, výrobce, případně autor návrhu, pokud je známý – (např. podle návrhu Josefa Fanty 
vyšil Paramentní ústav Křesťanské akademie v Praze). 
Datace – pokud neznáme přesnou dobu vzniku, uvedeme obecně, můžeme zmínit pozdější 
úpravy nebo restaurování (např. druhá polovina 18. století, mladší úpravy).216 
Původ – pokud není známý, uvedeme obecně, v odůvodněných případech můžeme odlišit 
původ textilního materiálu a místo ušití (např. tkanina: Francie, Lyon, šití: Čechy). 
Materiál a technika – obecný popis (např. samet, výšivka).217 
Inventární číslo nebo označení v rámci sbírky – pokud se jedná o výpůjčku, vždy uvádíme 
majitele. 
 
2. Rozšířená struktura popisku: 
Název předmětu 
Autor, výrobce, případně autor návrhu, pokud je známý, donátor, objednavatel, předchozí 
majitel nebo sběratel  

                                                 
216 Pokud datace není uvedena na textilním artefaktu (např. donační nápis, součást výšivky), můžeme dobu 
vzniku určit na základě pramenů (např. objednávka, účet, korespondence se zhotovitelem, záznam 
v inventáři, nabídkové katalogy) nebo na základě analogie s paramenty, u kterých je datace známá, případně 
na základě analogických textilních materiálů a technik. Zde odkazujeme na přehled charakteristických 
výzdobných technik a tkanin podle desénů v historických obdobích uvedený v JONOVÁ, Jitka – MARTINEK, 
Radek a kol., Liturgické textilie a jejich památková ochrana. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 
2020 a na odbornou literaturu k historickému textilu. 
217 Jako pomůcku pro určení základních textilních materiálů, vazeb tkanin a frekventovaných výzdobných 
technik uvádíme jejich přehled v příloze Metodiky. Text je určen pro poučené pracovníky a zájemce o 
historický textil, nikoliv pro specializované restaurátory textilu. Záměrně proto nejsou uvedeny možnosti 
popisu složitých textilních vazeb, které vyžadují speciální školení.  
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Datace 
Původ 
Materiál a technika, rozšířený popis (např. hedvábný samet, cizelovaný nebo výšivka 
hedvábím, atlasový steh) 
Inventární číslo nebo označení v rámci sbírky, majitel 
Restaurování (restauroval/a XY v roce 2020 díky finanční podpoře MK ČR) 
Informace přibližující určitý aspekt textilní památky (např. stručné objasnění používání 
textilie během liturgie, barevné symboliky, ikonografie výzdoby) 
 
Ve vhodném případě můžeme použít dvojjazyčný popisek, český text s anglickým 
překladem (případně jiný jazyk dle lokality apod.) 
 
Praktická doporučení:  
Popisek se nedotýká vystavovaného textilního exponátu, není na něm nikdy položen, ani 
ho pohledově nezakrývá a je nasvětlen tak, aby nevrhal stín na vystavovaný textil. 
Musí být jasné, k jakému předmětu popisek patří (vztah mezi exponátem a popiskem 
můžeme naznačit graficky např. číslem). 
Grafická podoba a materiál popisku (např. kapa, fólie) odpovídá záměru architekta nebo 
grafika výstavy, v případě krátkodobých prezentací typu Noc kostelů návštěvník omluví 
nižší kvalitu výroby (např. tisk na domácí tiskárně). 
Při výběru barevnosti popisku a písma zohledníme nízkou intenzitu světla ve vitríně 
(výstavním sále) a volíme raději kontrastní barvy. 
Zvážíme umístění v rámci vitríny (vodorovné umístění na polici, svislé umístění na skle 
vitríny, na nakloněné ploše pomocí stojánku). 
Dobře promyslíme výšku umístění popisku, aby byl dobře přístupný a čitelný všem 
skupinám návštěvníků. 
 
 
10.1.2. Příklady popisků  
Jitka Jonová 
 

 
Obr. 188 
Příklad popisku z expozice výstavy „Ornamenta episcopi“ (Olomouc 2020).  
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Obr. 189 
Příklad doprovodného panelu „Planeta plicata a stola latior“ Postní a kající liturgický oděv 
jáhna a podjáhna. Panel z expozice výstavy „Ornamenta episcopi“ (Olomouc 2020).  
 

 
Obr. 190  
Popisovaný exponát: Planeta plicata a stola latior. Modrý kapitulní parament. Olomouc, 
Římskokatolická farnost sv. Václava, inv. č. II-3B-0955 (KP 4442). 
 
 
10.2. Edukace 
Milan Jančo 
 
Textil a výrobky z textilu jsou zcela přirozenou součástí každodenního života člověka. 
Jsou kolem nás, doprovázejí nás denně, po celý život, od narození až po hrob. Textil je 
našim každodenním průvodcem. Výstavy, které se mu věnují, oslovují široké spektrum 
návštěvnické veřejnosti. To ovšem neplatí zcela, pokud se vystavují památky textilního 
umění, jako jsou historické liturgické textilie. Aby památky liturgického textilního umění 
zaujaly skutečně široké spektrum návštěvnické veřejnosti, je potřebné najít vhodné 
způsoby jejich vystavování. Důležité je doplnit k vybraným sbírkovým předmětům 
celkový kontext jejich vzniku a umožnit návštěvníkům aktivně se zapojit do poznávání 
exponátů textilního umění a jejich historie. S tím také souvisí příprava programů pro 
konkrétní cílové skupiny návštěvníků. 
 
10.2.1. Návštěvníci 
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10.2.1.1. Děti a mládež  
Děti a školní mládež přichází do muzea organizovaně (prohlídky pro školní skupiny, 
dětská univerzita), nebo individuálně, společně s rodiči, prarodiči a někdy i vrstevníky.218 
Svoji roli při volbě vhodného způsobu edukace sehrává i obecná ztráta povědomí o liturgii 
a funkci liturgických textilií. Pro zájemce o bližší poznání historických liturgických textilií 
by proto měly být připravené komentované prohlídky, které jim formou přizpůsobenou 
věku cílové skupiny přiblíží krásu exponátů, ale i to, jak byly zhotovovány. Do 
komentovaných prohlídek lze zařadit i práci s pracovními listy.219 Ty jsou vhodné nejen 
pro organizované skupiny žáků, ale i pro individuálně přicházející. Základem je příběh 
související s tématem výstavy, na který navazují otázky a úkoly. Jejich řešení umožňuje 
průběžné seznamování se s výstavou a s jednotlivými exponáty, se způsoby jejich 
vyhotovení, užití a s historií jejich zhotovitelů i vlastníků a dalšími aspekty, které se k nim 
váží.220 
Pracovní listy nemusí být  jen v klasické papírové podobě. Mohou být součástí 
multimediálního průvodce dostupného prostřednictvím mobilních telefonů nebo tabletů. 
Výhodou multimediálních průvodců je jejich univerzálnost.221 Každá věková skupina může 
mít připravený vlastní individuální program, vlastní prohlídku. Programy multimediálních 
průvodců mohou doplnit další obrazové a zvukové informace, včetně začlenění filmových 
ukázek. Na programy mohou navázat doplňující hry i pracovní listy, které si mohou žáci a 
studenti vyplnit přímo během výstavy nebo po návštěvě výstavy ve škole.222  
Součástí komentovaných prohlídek mohu být praktické pracovní dílny, na kterých se žáci i 
studenti mohou seznámit se vzorky tkanin, ze kterých byly zhotovovány historické 
liturgické textilie, a s jejich vazbami a technikami jejich výroby.223 

                                                 
218 K muzejní edukaci srov. ŠOBÁŇOVÁ, Petra, Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2012. Dostupné na: 
http://old.kvv.upol.cz/PROJEKTY/vv_ve_svete_souc_um/download/muzejni_edukace.pdf. Obecné principy. 
např. HAJDUŠKOVÁ JAKUBCOVÁ, Lucie – FULKOVÁ, Marie – SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra, Metodika II, 
Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro základní vzdělávání). Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum, 2013. Dostupné na: 
https://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/files/2019/04/Metodika_2_Z%c5%a0.pdf 
219 K tvorbě pracovních listů v muzeích a galeriích viz MRÁZOVÁ, Lenka, Tvorba pracovních listů. 
Metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2013. 
220 V rámci expozice ve Strahovské klenotnici je návštěvníkům k dispozici didaktický materiál s popiskami 
opatského (biskupského) liturgického oděvu včetně názorných ukázek z příslušné expozice. V expozici je 
promítáno video natočené s P. Bernardem Slabochem O.Praem., v němž je názorně prezentován průběh 
liturgie. Expozice strahovské klenotnice nabízí také virtuální prohlídku ve 3D, která je k dispozici (stejně 
jako ostatní části expozice) na webu strahovského kláštera. Dostupné na: http://strahovskyklaster.pano3d.cz/  
V rámci expozice pražské Lorety zde najdeme také speciální možnosti pro dětské návštěvníky, včetně 
edukačních materiálů. Dostupné na: https://loreta.cz/domains/loreta.cz/index.php/cz/  
V muzeu na Svaté Hoře jsou vystaveny mimo jiné oděvy na místní milostnou sochu Panny Marie a 
v expozici je k zhlédnutí video pro děti o historii areálu, včetně oblékání milostné sošky. Dostupné na: 
https://svata-hora.cz/pro-navstevniky/prohlidky/svatohorske-muzeum/  
Programy pro děti v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, dostupné na: https://www.muo.cz/vzdelavani/, a v 
mnohých dalších muzeích či galeriích.  
221 S tímto způsobem doplnění muzejní prezentace historického textilu pro návštěvníky jsou dobré zkušenosti 
i v zahraničí, srov. Např. Un progetto di ʼvalorizzazioneʼ per le raccolte tessili del Museo nazionale di 
Palazzo Mansi a Lucca. In: „Antiche trame, nuovi intrecci. Conoscere e comunicare le collezioni tessili“, 
Atti del Convegno (Modena 2010). Spoleto: 2014, s. 199–205. 
222 Kromě programů v českém jazyce lze mít připravené programy ve světových jazycích a v českém 
znakovém jazyce pro neslyšící. Pro návštěvníky s lehkým mentálním postižením lze připravit průvodce s 
jednoduššími texty, uzpůsobenými pro jejich chápání. 
223 S vazbami se lze seznámit pomocí zvětšovacích skel nebo jednoduchých mikroskopů. Jejich výhodou je, 
že do nich lze vložit mobilní telefon a prohlížený kus tkaniny si vyfotit (ovšem bez použití blesku) a následně 
prohlédnout na displeji mobilního telefonu ve vyhovujícím zvětšení nebo – později – doma na obrazovce 
počítače. Tímto způsobem se lze seznámit nejen s vazbami tkanin, ale i materiály použitými k jejich vytkání, 
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V rámci pracovních dílen lze představit a naučit různé typy základních vyšívacích stehů. 
Pracovat lze dle fantazie, ale též podle dobových vzorníků. Rovněž lze vycházet ze vzorů a 
předloh uplatněných na vystavených historických textiliích. 
Součástí praktických dílen pro žáky a studenty mohou být i předem domluvené návštěvy 
klášterů nebo kostelů, nacházejí-li se v blízkosti příslušného muzea, galerie či jiného místa 
expozice liturgického textilu. Pro žáky i studenty je to příležitost seznámit se s liturgií i 
funkcemi liturgických oděvů a textilií v autentickém prostředí.224 Současně se nabízí i 
prohlídka dalších klášterních nebo kostelních liturgických textilií a přiblížení způsobů 
jejich ukládání a uchovávání v historických skříních sakristií. Výstavu historických 
liturgických oděvů však lze spojit i s návštěvou botanických zahrad, kde se lze seznámit 
s rostlinami, jejichž vlákna byla užita pro tkaní, a kde lze vidět také květiny, které se staly 
vzorem pro vytkané a vyšité ozdoby historických parament. 

 
Obr. 191 
Přednáška s prohlídkou exponátů pro Dětskou univerzitu v rámci výstavy „Ornamenta 
episcopi“, Olomouc, Krypta katedrály sv. Václava (2020).  
 
 
 
Návrh na pracovní materiál 
Při přípravě doprovodných pracovních materiálů k expozici, zvláště materiálů pro děti, je 
přínosné připravit pracovní list s fotografiemi detailů předmětů v expozici (znak donátora, 
detail výšivky apod.). Úkolem dětí je následně najít v expozici předmět zobrazený na 
fotografii a napsat si k obrázku např. číslo vitríny. Tímto se nejen seznámí s vystavenými 
předměty v expozici, ale naučí se zaměřit se na detail. 
Součástí materiálu může být také stručné vysvětlení, jak se daný předmět při liturgii 
používal a kdo jej nosil. Pracovní list si děti mohou odnést, může jím být tak zdrojem 
informací i do budoucna. 
Využít se mohou i zobrazení biskupů, kněží apod. na obrazech či náhrobcích, kde se 
návštěvníci (nejen) mohou seznámit s názvy a užitím jednotlivých oděvů, ale i 
s historickými osobnostmi jež zobrazují. 
 

                                                 
včetně tenkých kovových lamel nebo žinylek. V rámci praktických dílen by žáci a studenti měli mít možnost 
vyzkoušet si práci mistrů – tvůrců památek textilního umění, vyšívaček a vyšívačů. Vyšívání si lze vyzkoušet 
v ruce nebo pomocí vyšívacích rámů a bubínků. Pracovat je možné s hedvábnými nebo bavlněnými přízemi, 
ale též s kovovými nitěmi a žinylkou. 
224 Např. Liturgický program pro děti v expozici bývalého piaristického kostela Nalezení sv. Kříže 
v Litomyšli. Dostupné na: https://www.zamecke-navrsi.cz/cs/m-69-chram-nalezeni-sv-krize  
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Obr. 192 
Schematické znázornění ustrojení kalicha. 
 

  
Obr. 193 
Olomouc. Náhrobek biskupa může sloužit jako názorná ukázka biskupského oděvu.  
 
 
Detaily tkanin, erbů postav apod. (Pro zájemce o vyzkoušení sdělujeme, že níže uvedené 
detaily je možné dohledat v obrazovém doprovodu metodiky. A můžete v tomto případě 
hledat i mimo výstavu). 
 

 
Obr. 194 
Znak Wolfganga Hannibala hraběte von Schrattenbach na pláštíku na Tóru z válečného 
svozu Boskovice. Židovské muzeum v Praze. 
 

 
Obr. 195 
Detail květinového vzoru kasule. 
 
10.2.1.2. Dospělí návštěvníci  
Dospělí návštěvníci muzeí a galerií tvoří skupinu návštěvnické veřejnosti, u které se 
předpokládá, že příležitostně, či dokonce pravidelně navštěvuje muzejní a galerijní 
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expozice a výstavy. Výstavy historických liturgických textilií mohou být i pro návštěvníky 
z řad dospělých značně specifické, nezajímají-li se zrovna cíleně o historický textil, 
textilie, dějiny oděvů, odívání a módu obecně. Zároveň, pokud neznají křesťanskou 
liturgii, nemusí mít povědomí o funkci a významu liturgických textilií. I když se 
předpokládá, že si dospělí návštěvníci prohlédnou výstavu historických liturgických textilií 
samostatně s pomocí textových informací, které mají k dispozici, i pro ně je možné 
připravit multimediálního průvodce, který je výstavou provede. K dispozici by mělo být 
vícero témat přibližujících historické liturgické textilie, sledujících materiály, jejich 
výzdobu výšivkami a dalšími aplikacemi, tvůrce, ale též druhé životy materiálů, z nichž 
byly historické liturgické textilie vyhotoveny a druhé životy historických liturgických 
textilií. 
I pro dospělé návštěvníky lze připravit komentované prohlídky, které je seznámí 
s výstavou a vybranými exponáty. Kromě tradičních témat – materiály, výzdoba, tvůrci a 
uživatelé historických liturgických textilií a jejich osudy – lze přiblížit i způsob užití 
liturgických rouch v rámci liturgie, včetně vysvětlení různosti barev, ale též práci 
restaurátorů zachraňujících památky textilního umění (např. informačními tabulemi nebo 
přímo na exponátech). I pro dospělé návštěvníky pak může být zajímavé si vyzkoušet práci 
s jehlou a přízemi podle historických předloh, dle fantazie nebo vzorů z exponátů výstavy. 
 
10.2.1.3 Rodiče a děti  
Nárůst pracovních povinností dospělých a školních povinností dětí a mládeže způsobuje, 
že čas, který rodina jako celek stráví společně, se minimalizuje. Právě muzea a galerie 
nabízí prostor pro společné trávení volného času s prostorem pro odpočinek, zábavu i 
poučení. Výhodou je, pokud muzea a galerie pravidelně organizují akce pro rodiny s dětmi, 
získají si své stálé zájemce. 
Rovněž výstavy historických liturgických rouch mají potenciál oslovit celé rodiny 
prostřednictvím komentovaných prohlídek a navazujících praktických dílen a programů. 
Vlastní komentovaná prohlídka by měla být uzpůsobena tak, aby byla smysluplná pro 
rodiče a srozumitelná pro děti. Navazující pracovní dílna by měla umožnit aktivní zapojení 
jak rodičů, tak i dětí do společné práce s textilem a přízemi.225 
Pokud rodina s dětmi přichází individuálně, je dobré mít pro ni připravené pracovní listy 
(viz výše), kterým se můžou rodiče i děti věnovat společně, nebo je řeší a vyplňují pouze 
děti pod dohledem rodičů, kteří tak získají prostor pro samostatnou prohlídku. Další 
možnost pro společnou prohlídku představují multimediální průvodci s programy 
připravenými pro rodiče s dětmi. 
 
 

                                                 
225 Pro rodiny s dětmi připravilo Židovské muzeum v Praze program věnovaný židovským synagogálním 
textiliím. V první části programu byli účastníci programu seznámeni s tím, co to jsou synagogální textilie, 
k čemu sloužily, kdo je navrhoval a vyhotovoval, jaké materiály se při jejich vyhotovení používaly a jaké 
symboly se na nich objevují. Ve druhé, praktické části si účastníci sami navrhli a z látek a barevných přízí 
vyhotovili vlastní zmenšené synagogální opony. Závěr tvořila prohlídka Starého židovského hřbitova, kde 
návštěvníci sami na náhrobcích vyhledávali vyobrazení známá i ze synagogálních textilií. 
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Obr. 196 
Edukační list pro návštěvníky expozice liturgických předmětů. Královská kanonie 
premonstrátů na Strahově, námět: Libor Šturc, Helena Zápalková.  
 
 
10.2.1.4. Senioři226  
Senioři jsou skupinou muzejního publika, se kterou mají muzejní pedagogové málo 
zkušeností.227 Přitom jsou to právě senioři, kteří z řad návštěvníků patří k těm 
nejvděčnějším (oblíbené jsou návštěvy v rámci organizovaných aktivit např. pro 
Univerzitu třetího věku apod.). Jistá omezení dané věkem, která je doprovází, zhoršenou 
pohyblivost, slabší zrak a sluch apod.228 kompenzují jejich znalosti a životní zkušenosti, 
jejich zájem zapojit se do výstavních a edukačních aktivit muzea i jiných institucí. Senioři 
zpravidla uvítají oslovení ze strany muzeí a galerií, pokud vycházejí vstříc jejich zájmům a 
potřebám. 
Pro seniory je možné v rámci výstav historických liturgických textilií připravit 
komentované prohlídky odpovídající jejich potřebám. Senioři mohou mít jisté povědomí o 
křesťanské liturgii a funkci liturgického oděvu, ale není možné to předpokládat u všech. 
V průběhu komentovaných prohlídek je důležité umožnit návštěvníkům si sednout a 
odpočinout si, např. mohou mít k dispozici skládací židle, které jsou mobilní a lehké. 
Nejen pro starší návštěvníky mohou být k dispozici zvětšovací skla, aby si mohli 
prohlédnout detaily vystavených textilií.229 Spíše než monolog kurátora sbírky, muzejního 

                                                 
226 Kromě muzejně edukačních programů pro seniory může mít muzeum připravené programy i pro smíšené 
skupiny „seniorů a jejich vnoučat“. Právě tyto programy mají potenciál aktivně působit na zkvalitňování 
mezigeneračních vztahů jak v rámci rodiny, tak i ve společnosti. Smíšené skupiny prarodičů a jejich vnuků 
mohou oslovit také výstavy historického liturgického textilu a na ně navazující edukační aktivity. 
227 Problematice zapojení seniorů do činnosti muzeí a jiných paměťových institucí se věnuje metodická 
publikace DROBNÝ, Tomáš – ŠERÁK, Michal, Senioři v muzeu. Metodický materiál. Brno: Moravské zemské 
muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2016. 
228 Specifickou skupinou jsou lidé postiženi Alzheimerovou nemocí. Metodiku práce s touto cílovou 
skupinou, kterou tvoří nejenom samotní pacienti, ale i jejich nejbližší rodinní příslušníci vypracovalo 
Muzeum moderního umění v New Yorku na základě svých vlastních zkušeností viz: Meet Me. The MoMA 
Alzheimerʼs Project: Making Art Accessible to People with Dementia. [cit. 27.3.2020]. Dostupné na: 
https://www.moma.org/visit/accessibility/meetme/. 
Viz také: ROSENBERG, Francesca, Meet Me: Making Art Accessible for People with Dementia. New York: 
The Museum of Modern Art, 2009. 
229 Zvětšovací skla umožňují návštěvníkům prohlédnout si detaily historických tkanin a výšivek. Jako příklad 
lze uvést stálou expozici historického textilu v Nadaci Wernera Abegga v Riggisbergu ve Švýcarsku. Každá 
odpočinková lavice je doplněna zásuvkou pro čtyři zvětšovací skla i s možností přisvícení prohlížených 
exponátů. 
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pedagoga je v rámci komentované prohlídky vhodnější zvolit aktivní přístup, dialog, kdy 
jsou pokládány otázky a účastníci prohlídky mají prostor a možnost vyjádřit svůj názor a 
podělit se o své znalosti, zkušenosti či vzpomínky. Třeba na to, jak jako děti ministrovali 
v kostele a s pocity, které v nich seznámení s památkami textilního umění a historickým 
liturgickým textilem vyvolává. 
Návštěvníci z řad seniorů by měli mít možnost zapojit se do muzejních edukačních 
programů konaných jak v muzeu (pracovní dílny), tak i mimo zdi muzea (exkurze, výlety). 
Ocení při tom programovou nabídku, která je na připravované akce zavčas upozorní. 
Pracovní dílny doprovázející výstavy historických liturgických textilií mohou zahrnovat 
celou škálu aktivit, od navrhování vzorů liturgických rouch až k praktickým ručním 
textilním pracím, inspirovaným vyšívanou, ale i tkanou výzdobou liturgických oděvů. 
Výlet za kostely a kláštery v okolí muzea může poodhalit praktickou stránku používání 
liturgických textilií i jejich odpovídající uchovávání v sakristiích. 
 
Shrnutí 
Výstavy památek textilního umění, i když jejich exponáty mohou na první pohled působit 
jako obtížně srozumitelné, mají stejný potenciál oslovovat široké vrstvy návštěvnické 
veřejnosti jako jiné, na první pohled více atraktivní výstavy. I díky vhodně zvoleným 
doprovodným programům k výstavám historických liturgických textilií lze tyto představit 
širokému spektru návštěvníků jako jedinečné předměty, zajímavé nejenom použitým 
materiálem, z nichž jsou zhotoveny, ale též svojí historií. I díky účasti a zapojení 
v praktických pracovních dílnách doprovázejících výstavy historických liturgických textilií 
mají návštěvníci možnost vyzkoušet si práci s jehlou a nití a dle dobových předloh se 
naučit tvorbu výšivek, které nachází uplatnění i v dnešní módě založené ve své většině na 
minimálním zastoupení rukodělné práce. A pokud se návštěvníci výstav historických 
liturgických textilií začnou po jejich absolvování více zajímat o historické liturgické 
textilie a jejich zachování, je jisté že tyto výstavy naplnily další ze svých poslání přispět 
k uvědomění ceny památek textilního umění a k jejich zachování pro další generace. 
 
 
10.2.2. Návštěvníci se speciálními potřebami 
Ve výstavních budovách a ve výstavních prostorách sbírkotvorných institucí se lze setkat 
se základními typy bariér. Jsou to bariéry architektonické, bariéry v oblasti muzejní 
prezentace, bariéry informační, orientační a komunikační. Součástí komplexního přístupu 
k zajištění bezbariérového muzea je potřebné zajistit eliminaci architektonických bariér, 
funkční speciální vybavení, bezbariérové muzejní prezentace a informovaný a proškolený 
personál efektivně a ochotně komunikující s cílovou skupinou.230 
Vystavování historických liturgických textilií má svá specifika daná jejich materiálem a 
technikami jejich výzdoby. Památky textilního umění jsou citlivé vůči nadměrnému 
osvětlení. Z toho vyplývají i omezení při prezentaci historického textilu. Především je 
nutné počítat se sníženou hladinou osvětlení prostor, ve kterých je historický textil 
vystaven.231 Právě proto by měli organizátoři výstav vždy dbát, aby veškeré texty 

                                                 
230 KOCICHOVÁ, Ivana, Muzeum skutečně bez bariér. Komplexní přístup k tvorbě bezbariérového prostředí. 
In: KOCICHOVÁ, Ivana – SUCHÁNKOVÁ, Pavla, Muzea bez bariér. Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a 
komunikace. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 6–12.  
231 Inspirativní řešení nabízí Světové muzeum ve Vídni, kde byl výběr exponátů pro stálou expozici a jejich 
instalace navrženy tak, aby se pozvolna střídaly sály s nižší a běžnou intenzitou osvětlení, aby návštěvník 
neměl pocit, že je po celý čas ponořen do tmy. 
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doprovázející výstavu byly dostatečně čitelné.232 Barva použitého písma má být volena 
v závislosti na intenzitě osvětlení, aby byla dostatečně kontrastní. Čím dále ve vitríně 
budou texty umístěné, tím větší by měla být velikost použitého písma. Je to prospěšné pro 
všechny věkové kategorie návštěvníků. Je možné také doprovodné texty k výstavě a 
exponátům shrnout do samostatných sešitů, které by měly být k dispozici v každé 
z místností expozice nebo výstavy.233 
V rámci propagace výstavy je vhodné uvést informace, zda je dostupná i pro návštěvníky 
s omezenou schopností pohybu a orientace.234 Základem by měly být informace umístěné 
např. na webových stránkách příslušné instituce, stejně jako na tištěných informačních 
materiálech k výstavě. Informace je potřebné vždy doplnit (a tím konkretizovat) logem 
skupiny návštěvníků, pro kterou jsou určeny.235 Cílové skupiny lze informovat 
prostřednictvím organizací, které je sdružují, zasíláním pozvánek a newsletterů.  
 
 
10.2.2.1. Návštěvníci s pohybovým znevýhodněním – mít přístup k exponátům 
Návštěvníci s pohybovým znevýhodněním, netrpí-li kombinovaným postižením, se 
zpravidla neliší od běžných návštěvníků. Pro svůj pohyb, dle rozsahu svého postižení, 
používají pomůcky – hůl, berle, invalidní, mechanický či elektrický vozík.236 V muzeích a 
galeriích jsou většinou dostupné bezbariérové vstupy a výtahy do jednotlivých částí 
expozic.237 Proto vstup a pohyb v ní je bezbariérový nebo s pomocí šikmých ramp, výtahů 
apod.238 Návštěvník na vozíku by měl mít možnost absolvovat prohlídku samostatně, aniž 
by byl výrazně vázán na pomoc další osoby.239 

                                                 
232 Písmo textů, ideálně bez patek, by mělo být skutečně dostatečně velké, na matném nebo neprůhledném 
podkladě, kontrastní a vhodně nasvícené. Pokud jsou popisky umísťovány na skla vitrín, fólie, na které jsou 
natištěny, by nikdy neměly být průsvitné, nýbrž matné. 
233 Pro slabozraké návštěvníky mohou být k dispozici texty se zvětšeným písmem: černé na bílém podkladě. 
Srov. výstavy Uměleckohistorického muzea ve Vídni, např. Caravaggio & Bernini, říjen 2019 až leden 2020; 
Rubens, říjen 2017 až leden 2018 a další. 
234 K možnostem informování návštěvníků s omezenou schopností pohybu a orientace: JANČO, Milan, 
Vybraná muzea USA (San Francisco, Monterey, New York) a jejich přístup k návštěvníkům s omezenou 
schopností pohybu a orientace. In: Muzea pro všechny, Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních 
institucích ČR. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2012, s. 66 –77. 
235 Veškeré informace, služby a nabídky určené konkrétním skupinám návštěvníků s omezenou schopností 
pohybu a orientace je vhodné označit příslušným logem. Pohybově znevýhodnění: postava na vozíku; 
zrakově znevýhodnění: postava s bílou holí; sluchově znevýhodnění: proškrtnuté ucho, ale pro muzea, galerie 
a památky znakující ruce, symbolizující komunikaci neslyšících; mentálně postižení: profil hlavy se 
zvýrazněným mozkem. Hlava nad rozevřenou knihou je označením pro zjednodušené texty. Dostupné na:  
https://www.gbc.gi/news/ministry-equality-representatives-attend-online-conference-rights-persons-
disabilities 
236 Problematika zpřístupňování muzeí a galerií a zpřístupněných památkových objektů pro návštěvníky 
s pohybovým znevýhodněním byla v minulosti vícekrát zpracována, viz JANČO, Milan, Památky takřka bez 
bariér. Zpřístupňování hradů, zámků a dalších památkových objektů ve správě NPÚ návštěvníkům 
s omezenou schopností pohybu a orientace (vozíčkářům). In: Zprávy památkové péče. 2009, roč. 69, č. 1, s. 
55–6 0. MUSÍLEK, Radek – HAVLÍKOVÁ, Ivana, Muzeum a návštěvníci s tělesním postižením. In: Muzeum: 
Muzejní a vlastivědná práce. 2012, roč. 50, č. 2, s. 3–10. 
237 V případě, že se výstava historického liturgického textilu koná v autentickém prostoru, např. kryptě 
kostela, sakristii, oratoři apod., není možné z důvodu dané dispozice historické budovy zajistit bezbariérový 
přístup. 
238 ŠESTÁKOVÁ, Irena – LUPAČ, Pavel, Budovy bez bariér. Návrhy a realizace. Praha: Grada Publishing a.s., 
2010, s. 64–70. 
239 Aby byla budova muzea skutečně bezbariérová, musí být její součástí bezbariérová toaleta upravená pro 
vozíčkáře. 
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Pokud má být výstava určena i návštěvníkům upoutaným na invalidní vozík, je potřebné to 
zohlednit při prostorovém koncipování výstavy.240 Rozvržení vitrín s exponáty a 
vzdálenosti mezi nimi musí umožnit samostatný pohyb návštěvníků na vozíku tak, aby 
nebyli ohroženi na zdraví a životě a ani nehrozilo poškození vitrín s exponáty a exponátů 
volně umístěných v expozici.241 Organizátoři výstavy by mohli při realizaci výstavy zvážit 
i variantu, že návštěvníci na vozíku mohou přijít v doprovodu vodicího psa, který je bude 
doprovázet při prohlídce expozice. 

  
Obr. 197 
Při rozmístění vitrín a volně stojících exponátů je potřebné dbát na průchodnost expozicí i 
pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu. Při dodržování vzdáleností tak, aby 
nedošlo ke kolizi s vitrínami, lze vycházet z platné české legislativy, vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Zdroj: ŠESTÁKOVÁ – LUPAČ, 2010, s. 11. 
  
Při umísťování exponátů ve vitrínách je potřebné zohlednit výšku jejich umístění. Příliš 
vysoko umístěné předměty nemusí být pro vozíčkáře vizuálně přístupné, a to i v případě, 
že jsou vitríny skleněné. Zohlednit je potřeba i výšku umístění textových informací a 
popisků exponátů tak, aby pro návštěvníky sedící na vozíku nebyly příliš vysoko, a tím 
nedostupné. Ve dvou výškových rovinách by měly být umísťovány interaktivní a 
multimediální prvky. Ocení to i lidé menšího vzrůstu a děti. Je potřebné dbát, aby měl 
návštěvník na vozíku možnost si k interaktivním a multimediálním prvkům „přisednout“. 
Součástí výstavních prostor by měl být i sedací mobiliář určený všem návštěvníkům.  
 
Pokud není ve výstavních prostorách instalován sedací nábytek, lze využít celou škálu 
skládacích židlí do ruky. Ty se uplatní i při komentovaných prohlídkách organizovaných 
pro nejrůznější věkové skupiny návštěvníků. 
Jsou-li součástí výstavy navazující edukační programy, přednášky, pracovní dílny, je třeba 
dbát, aby se konaly v prostorách, které jsou bezbariérově přístupné. Přednáškové sály by 
měly mít ve svých řadách prostor bez židlí určený pro vozíčkáře. V místnostech 
praktických programů a dílen by vozíčkáři měli mít možnost si přisednout ke stolům. 
 
10.2.2.2. Návštěvníci se sluchovým znevýhodněním  
Historické liturgické textilie patří k těm dokladům minulosti, které mají v sobě potenciál 
oslovit také návštěvníky se sluchovým znevýhodněním. Jsou za nimi konkrétní příběhy 
lidí, zhotovitelé liturgického textilu nebo dárci tkanin a oděvů pro jejich vyhotovení nebo 
uživatelé z řad duchovenstva. Oslovují svojí krásou, materiály, z nichž jsou vyhotovené, i 

                                                 
240 BRYCH, Vladimír (ed.), Muzea pro všechny. Příručka k fyzické dostupnosti muzeí. Praha: Český výbor 
ICOM a Asociace muzeí a galerií ČR, 2003. 
241 Při rozmísťování vitrín a volně stojících exponátů ve výstavních prostorách lze vycházet ze současné 
platné legislativy uvádějící základní rozměrové parametry pro bezpečný pohyb osob na vozíku v budovách a 
a na veřejných prostranstvích. K tomu viz ZDAŘILOVÁ, Renata, Bezbariérové užívání staveb. Metodika 
k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Praha: ČKAIT, 2011. 
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svojí výzdobou. Zároveň jsou svědectvím rozvoje rukodělné práce a vysoce 
sofistikovaných technických zařízení sloužících k tkaní a protkávání látek, ze kterých byly 
liturgické textilie zhotovovány. 
Vystavovat pro sluchově znevýhodněné návštěvníky znamená zvládnout nebo zajistit 
komunikaci mezi neslyšícími a slyšícími.242 Základem úspěšné komunikace by mělo být 
vždy upřednostnění znakového jazyka před textovými informacemi. Veškeré texty a 
popisky exponátů lze nahradit výkladem ve znakovém jazyce na videonahrávkách 
poskytovaných prostřednictvím audioprůvodců, tabletů nebo zabudovaných obrazovek. 
Další možností je stáhnutí výkladu do mobilního telefonu. Ideálním řešením pro smíšené 
skupiny slyšících a neslyšících návštěvníků jsou tzv. multimediální průvodci poskytující 
informace v českém jazyce, ve světových jazycích, v českém a anglickém znakovém 
jazyce.243 

 
Obr. 198 
Nedoslýchavým návštěvníkům během komentovaných prohlídek a přednášek pomohou 
zesilovače sluchu nebo sluchátka napojená na indukční smyčku.  
 
Pokud jsou v rámci výstav liturgického textilu naplánovány komentované prohlídky a 
přednášky, kterých se účastní také neslyšící návštěvníci, je potřebné zajistit tlumočení do 
znakového jazyka ideálně dvěma tlumočníky, kteří se během tlumočení střídají.  
 
Aby bylo jejich tlumočení co nejkvalitnější, je potřebné je předem seznámit s výstavou a 
poskytnout jim informace o obsahu komentovaných prohlídek a texty přednášek.  
Ve znakovém jazyce formou videonahrávky by měly být připravovány veškeré pozvánky 
na výstavy a další doprovodné akce. Cílové skupině návštěvníků se sluchovým 
znevýhodněním je lze poskytnout prostřednictvím organizací sdružujících neslyšící a 
nedoslýchavé, případně na základě předchozího souhlasu se zasíláním informací 
prostřednictvím elektronické pošty. Textové pozvánky by měly být konkrétní, obsahující 
základní informace o obsahu výstavy/přednášky. 
                                                 
242 Problematice zpřístupňování muzeí a galerií návštěvníkům se sluchovým znevýhodněním se věnují víceré 
metodické texty, viz KOUTSKÁ, Mariana, Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii. Metodický materiál. Brno: 
Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014. 
DINGOVÁ, Naďa, Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami – neslyšící. Muzeum: Muzejní a vlastivědná 
práce. 2011, roč. 49, č. 2, s. 36–4 8. 
243 V roce 2012 připravilo Národní muzeum v Praze výstavu Monarchie, jejíž součástí byl multimediální 
průvodce výstavou v českém a anglickém jazyce a v českém znakovém jazyce, který byl dostupný také on-
line. Návštěvníci se sluchovým znevýhodněním měli možnost si výstavu prohlédnout samostatně a mít 
k dispozici informace poskytnuté jim pro ně vyhovujícím způsobem. 
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10.2.2.3. Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním  
Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním, nejen nevidomí, ale i slabozrací, nepřicházejí do 
muzea samostatně, ale vždy v doprovodu jiné vidící osoby. Prohlížení „na dotek“, 
doprovázené popisným výkladem, je náročné na čas, paměť, soustředění, i syntézu 
podnětů. Není nutné, aby se nevidomý návštěvník dotkl každého předmětu výstavy. Je 
nutné připravit cílený výběr, ideálně 15 až 30 předmětů, díky kterým pochopí prezentované 
téma. Vybrané předměty by měly mít vždy hmatatelné obrysy, tak aby je bylo možné 
poznat jako celek i v detailech. Kromě výběru exponátů je potřebné mít připravený 
popisný výklad jednotlivých předmětů. Popisný výklad, kromě základních informací, 
obsahuje i popis toho, co běžný návštěvník vidí, ale nevidomému je to potřeba přiblížit 
slovy, prostřednictvím proškoleného průvodce nebo prostřednictvím audioprůvodců, tzv. 
mluvících tužek,244 nebo pomocí textů v Braillově nebo ve zvětšeném písmu. Před vstupem 
do expozice i při odchodu z ní by měl mít návštěvník poznávající hmatem možnost umýt si 
ruce.245 
Historické liturgické textilie patří k těm skupinám sbírkových předmětů, jejichž přímé 
prezentování návštěvníkům se zrakovým znevýhodněním, slabozrakým a nevidomým není 
zpravidla možné. Hlavním důvodem jsou vlastnosti materiálů, z nichž jsou liturgické 
textilie vyhotoveny, a požadavky kladené na jejich ochranu a vystavování. Historický textil 
nevratně poškozuje dlouhodobé vystavování v nadměrně osvětlených výstavních 
prostorách a přímé nasvícení ve výstavních vitrínách, důležité pro slabozraké návštěvníky. 
Rovněž nevhodný je i opakovaný dotek lidských rukou, i když právě poznávání „na dotek“ 
je způsob, jakým si nevidomí sbírkové předměty prohlížejí. Navzdory tomu existují 
způsoby, jak, historický liturgický textil – i když jen zprostředkovaně – přiblížit cílové 
skupině návštěvníků s poruchami zraku.246 
Při prezentování historického liturgického textilu nevidomým návštěvníkům lze využít 
repliky historických materiálů či běžně dostupné látky s různě strukturovaným povrchem, 
díky kterým lze prezentovat jak ustrojení kněze, tak použití ostatních liturgických textilií 
během bohoslužby.247  
Pomocí vzorků textilu zhotoveného z různých materiálů je možné prezentovat různé typy 
tkanin, hedvábné, bavlněné a vlněné.  
 

                                                 
244 Mluvící tužky, používané při výuce dětí předškolního věku a dětí první až čtvrté třídy, jsou schopny 
přečíst speciální kód, díky čemuž se spustí slovní výklad. Pomocí mluvících tužek je možné seznámit se 
s jakýmkoliv předmětem, jehož součástí je příslušný kód spouštějící výklad. Mluvící tužky byly užity při 
prezentaci grafického díla Giovanniho Battisty Piranesiho v Drážďanech (Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden). 
245 Povinnost dodržováni hygieny rukou a ochrana zdraví návštěvníků se zrakovým znevýhodněním narostly 
na významu v souvislosti s celosvětovou pandemií Covid-19.  
246 Problematice zpřístupňování muzejních a galerijních sbírek návštěvníkům se zrakovým znevýhodněním se 
věnují následující metodické práce: HRADILKOVÁ, Terezie – SÝKOROVÁ, Vladimíra, Dotýkejte se, prosím! 
Průvodce hmatovými projekty. Praha: Sdružení Hapestetika, 1998. JANČO, Milan, Návštěvníci muzeí se 
speciálními potřebami: nevidomí. In: Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. 2013, roč. 51, č. 2, s. 38–51. 
247 Viz ilustrace: VOGLHUBER, Eva, Paramente! Historische liturgische Textilien. St. Pölten: 
Diozesanmuseum St. Pölten, 2011, s. 12. 
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Obr. 199 
Různé typy látek lišící se materiály a povrchovou úpravou lze prezentovat pomocí vzorků 
jednotlivých typů tkanin a výzdob (nesmí se jednat o historické textilie). 
 
Repliky vysokých reliéfních sametů lze poznávat i na dotek. Pro bližší seznámení se vzory 
tkaných látek by případně šlo využít jejich převedení do 3D podoby.248  
 
Slabozrací návštěvníci se lépe seznámí s historickým liturgickým textilem, pokud je 
kvalitně fotograficky zdokumentován a fotografie ve velkém rozlišení si mohou následně 
prohlížet pomocí tabletů nebo na zabudovaných obrazovkách.  
Ideální jsou komentované prohlídky, na kterých je slabozrakým návštěvníkům umožněno 
prohlédnout si vybrané vzorky historických tkanin užívaných pro zhotovování liturgických 
rouch v přímém osvětlení a za pomocí zvětšovacích skel. 
Popis exponátů by měl být v Braillově a zvětšeném kontrastním písmu. I pro návštěvníky 
se zrakovým znevýhodněním lze připravit katalogy výstav s texty psanými v Braillově a 
zvětšeném písmu (zvláště ve větších muzeích jsou obvykle návštěvníkům k dispozici), 
doprovázené reliéfními ilustracemi. Výstavu mohou doplnit specializované pracovní listy 
pro děti.249  
 
 
10.2.2.4. Návštěvníci s  mentálním postižením  
Lidé s mentálním postižením jsou tou skupinou návštěvníků, s níž většina muzeí není 
zvyklá koncepčně pracovat.250 Vyžaduje to znát specifika této vývojové poruchy v oblasti 
psychické, sociální i fyzické. Dále je potřeba znát zásady komunikace s lidmi s mentálním 
postižením a umět je prakticky používat. Neméně důležitá je i znalost specifik edukační 
práce a dovednost vhodně a kreativně využívat její formy a metody. Je nutné si uvědomit, 
že jakákoliv smysluplná aktivita je pro jedince s intelektovým hendikepem příležitostí 
k osobnímu rozvoji, k překonání určitých bariér a aktivizaci všech složek jeho osobnosti. 
Návštěva muzea splňuje všechny tyto předpoklady a může být pro tuto cílovou skupinu 
možností k prožitku úspěchu, který jim často v běžném životě schází. 

                                                 
248 Jako je to uplatňováno při převedení modelů staveb, obrazů, reliéfů apod. do 3D formy, která je pak 
dostupná slabozrakým a nevidomým návštěvníkům. 
249 K tvorbě pracovních listů v muzeích a galeriích, viz MRÁZOVÁ, Lenka, Tvorba pracovních listů. 
Metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2013. Není 
třeba dodávat, že pracovní listy lze připravit i pro návštěvníky s poruchami pohybu, sluchu a s mentálním 
postižením. 
250 Problematice zpřístupňování muzejních a galerijních sbírek návštěvníkům s mentálním postižením se 
věnuje metodika MERTOVÁ, Soňa, Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Metodický materiál. Brno: 
Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2015. ISBN 978-80-7028-451-3. 
MERTOVÁ, Soňa, Muzeum a návštěvníci s mentálním postižením. In: KOCICHOVÁ, Ivana – SUCHÁNKOVÁ, 
Pavla, Muzea bez bariér. Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace. Praha: Národní muzeum, 
2016, s. 16–20. ZMEKOVÁ, Lenka, Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních 
institucích. In: Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. 2011, roč. 49, č. 2, s. 30–35. 
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Návštěvníci s mentálním postižením přicházejí do muzeí buď individuálně, v doprovodu 
rodiny, nebo organizovaně. V  případě organizovaných návštěv jsou to skupiny žáků a 
studentů speciálních a praktických základních škol, klienti stacionářů, ústavů sociální péče 
a podobně, které doprovázejí jejich asistenti, pedagogové a průvodci z řad dobrovolníků. 
Doprovod těchto skupin je četnější, než je tomu při běžných školních skupinách. Podstatně 
nižší, ve srovnání s nimi, je počet návštěvníků ve skupině. Pro zdárný průběh prohlídek 
muzea je důležitá spolupráce muzejních pedagogů a pedagogů zařízení pro mentálně 
retardované, a to již od zahájení jejich plánování. Díky pedagogům a vychovávatelům 
přicházejí do muzeí pouze ti žáci a klienti, pro které má tato návštěva smysl. Častokrát jsou 
to žáci a klienti, kteří již v muzeu byli a do muzea se těší. 
Mentálně retardovaní návštěvníci nemají zpravidla rozvinutou schopnost mechanického 
prohlížení si exponátů. Obdobně jako pro zrakově znevýhodněné návštěvníky – i když 
z jiného důvodu – je i pro ně smysluplnější cíleně vybrat skupinu exponátů, se kterými 
budou během návštěvy v muzeu seznámeni. Každý předmět je potřebné představit nejdříve 
jako celek, pak po částech, a nakonec – za využití znalostí předchozího kroku – opět jako 
celek. 
Výstava historických liturgických textilií má potenciál oslovit i návštěvníky s mentální 
retardací. Prohlídku lze založit na seznámení s materiály, ze kterých jsou liturgické textilie 
zhotoveny, a se surovinami potřebných pro jejich vyhotovení. Prohlídka se může zaměřit i 
na výzdobu liturgických textilií, na různé druhy květů, které jsou běžné i v současných 
zahradách a sklenících a cílová skupina je může znát ze svého okolí či přímo ze školní 
nebo ústavní zahrady. Neméně zajímavé mohou být příběhy zachycené na liturgických 
oděvech výšivkou.  

  
 
 
Obr. 200–201 
Kasule s výšivkou fuchsií, fotografie květin, které byly předlohou.  
 
 
Při přípravě navazujících programů je dobré se předem informovat, zda jsou návštěvníci 
cílové skupiny manuálně zruční, zda mají zkušenosti s prací s textilem, od jednoduchého 
tkaní, přes vyšívání v ruce až po vyšívání na bubínku či v rámu. Pokud tomu tak je, je 
možné využít tyto dovednosti a dále je rozvíjet na základě vzorů převzatých z historických 
liturgických textilií. Jako další aktivita se nabízí vytváření vlastních návrhů oděvů na 
základě viděného liturgického textilu pomocí barev nebo pomocí barevných papírů, 
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kousků tkanin a lepidla. Pro návrhy tkanin a oděvů lze využít skutečných květů a listů, 
nebo jejich barevné otisky.251 
 
Shrnutí 
Současná muzejní prezentace proměnila vztah k návštěvníkovi. Zabývá se jeho potřebami 
a vytváří nabídku připravenou na míru jednotlivým cílovým skupinám. Odstraňování 
architektonických bariér, jakož i bariér v oblasti muzejní prezentace, bariér informačních, 
orientačních a komunikačních v muzeích není určené jen – na první pohled úzké – skupině 
návštěvníků s omezenou schopností pohybu a orientace. Prospěšné je pro všechny 
návštěvníky, kteří ocení zvýšené pohodlí prohlídky, lepší přístup k informacím, možnost 
interaktivního poznávání, a především příležitost společně trávit volný čas v rámci celé 
vícegenerační rodiny, i se zapojením těch členů, kteří mají zdravotní znevýhodnění nebo 
jen vyšší věk. 
 
Poznámka na okraj 
Obdobná doporučení platí i pro prezentaci liturgických textilií v mimomuzejních 
expozicích. I pro prezentaci parament v církevním prostředí je vhodné tuto expozici využít 
ke vzdělávání v liturgických reáliích.  
Ještě v polovině 20. století měly malé děti v katolických rodinách doma např. dětské oltáře, 
kde byly zmenšené nápodoby skutečných liturgických potřeb včetně parament. Ve školách 
se děti v rámci výuky náboženství učily poznat a pojmenovat tyto předměty. Pokud 
chceme dětem, ale i dospělým vysvětlit a přiblížit funkci konkrétních liturgických 
předmětů v dějinách i současné praxi, je možné zhotovit různé informační tabule či jiné 
pomůcky, které se dají využít jak při dlouhodobé expozici, tak i při krátkodobé, např. Noci 
kostelů. Informativní tabule či stručné slovníčky mohou být užitečnou vzdělávací 
pomůckou pro návštěvníky expozice, ale mohou zůstat zvláště ve větších kostelech (poutní 
místa, ambity apod.) i po ukončení výstavy.252  
 
 
10.3 Další formy prezentace parament 
Milan Jančo 
 
Historická paramenta nemusí být vystavována pouze fyzicky, v rámci památkových 
interiérových instalací a dlouhodobých a krátkodobých výstav. Pro jejich vystavení je 
možné využít panelové výstavy s kvalitní fotografickou dokumentací jejich celků i detailů 
a s výstižným popisem doplňujícím viděné, odhalujícím i to, co na první pohled není vidět. 
Výhodou panelových prezentací je jejich časová neomezenost a lehká dostupnost, pokud 
jsou zveřejněné i on-line. Další možností seznamování s památkami textilního umění a 
s historickými paramenty je jejich prezentace on-line, na webových stránkách konkrétních 
památkových objektů, a to nejen prostřednictvím „exponátů týdne“, nebo „exponátů 
měsíce“. Právě webové stránky nabízí prostor pro ucelenější prezentace přibližující nejen 
vybrané liturgické textilie, ale také jejich tvůrce a uživatele. Dnes již nejenom mladší 

                                                 
251 Pokud je součástí muzea vystavujícího historický liturgický textil květná zahrada, lze pracovní dílnu 
uspořádat přímo v ní a květinové vzory vytvářet podle skutečných květin.  
252 ŠIDLOVSKÝ, Evermond Gejza, O.Praem., Stručný slovníček s obrázky: Svět liturgie, Slovník základní 
církevní terminologie. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 1991. Doprovodná publikace k výstavě: 
KEINDL, Heimo, Sonntagspracht und AlltagsgʼWand. Zur Kulturgeschichte kirchlicher Kleidung. Graz: 
Diözesanmuseum Graz, 2012. Jednoduché popisky součástí liturgického oděvu duchovních apod. srov. 
Paramente! Historische liturgische Textilie. St. Pölten: Diözesanmuseum St. Pölten, 2011, s. 12–23. 
Případně jiné vhodné materiály prezentující liturgické reálie. 
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generace obdivovatelů památek lze také oslovovat prostřednictvím sociálních sítí jako 
Facebook,253 Instagram nebo Twitter. Právě sociální sítě nabízejí v rámci poskytovaných 
informací o památkových objektech prostor pro seznamování se s památkami textilního 
umění uchovávanými v sakristiích hradů a zámků spravovaných Národním památkovým 
ústavem a s dalším historickým mobiliářem. Další možností je vytváření informačních 
videí dostupných na internetovém serveru pro sdílení videosouborů YouTube.254 Prohlídky 
on-line mají své opodstatnění nejen v době, kdy konkrétní památku nelze navštívit a spatřit 
fyzicky.255 Pokud je takto prezentována památka bezbariérově nepřístupná, ocení on-line 
prohlídku také návštěvníci s pohybovým znevýhodněním, kteří ji nemohou fyzicky 
navštívit. 

 
Obr. 202 
On-line výstava „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši – výstava na síti“ 
https://jezuitetelc.cz/cz/virtualni-vystava. Tzv. Slavatovská kasule, se kterou se lze 
seznámit prostřednictvím internetového serveru pro sdílení videosouborů YouTube.  
 
  

                                                 
253 Jako příklad lze uvést video přibližující světské a církevní oděvy na zámku Náchod, připravené v roce 
2020 v rámci cyklu Videoprohlídek Náchodského zámku, umístěné na Facebooku zámku, Videoprohlídka 
náchodského zámku – 5. díl, Státní zámek Náchod, 4. 5. 2020, [cit. 13.3.2021]. Dostupné na: 
https://www.facebook.com/watch/?v=225621148878555 
254 Jako příklad lze uvést video Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši – výstava na síti / Tzv. Slavatovská kasule. 
[cit. 13.3.2021] Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=HZ570uKalIY.  
255 Jako příklad lze uvést videa Rúcho cirkevné – dalmatika (fialové), 19. storočie [online]. Západoslovenské 
muzeum v Trnave, [cit. 13.3.2021]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=gZpWYnsZszs; Rúcho 
cirkevné – dalmatika (zelené), 19. storočie [online]. Západoslovenské muzeum v Trnave, [cit. 13.3.2021]. 
Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=GLuxa9bm6XQ; Rúcho cirkevné – pluviál, 19. storočie 
[online]. Západoslovenské muzeum v Trnave, [cit. 13.3.2021]. Dostupné na: 
https://www.youtube.com/watch?v=ui5be9-_1dI 
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Obr. 203–204 
On-line výstava „Slovakiana – Kultúrne dedičstvo Slovenska“. Prezentace pluviálu 19. 
století ze sbírek Západoslovenského muzea 
v Trnavě.  https://www.slovakiana.sk/virtualna-exkurzia/virtualne-muzeum Zdroj: 
www.slovakiana.sk 

 
Příloha: Přehled vybraných textilních materiálů, vazeb tkanin, textilních vláken a 
výzdobných technik256  
Alena Samohýlová 
 
A) Textilní vlákna a materiály 
 
Mezi základní určující vlastnosti vláken patří jejich délka, jemnost vláken (délková 
hmotnost), pro vlnu obloučkovitost. Sorpce vláken je údaj o obsahu vody ve vlákně. 
Dalšími charakteristickými vlastnostmi vlákna jsou lesk, barva, barevný odstín a tepelně-
izolační vlastnosti. Z mechanických vlastností je to pevnost a tažnost. Uvedené vlastnosti 
se podílejí zejména na dotekových vlastnostech přízí a tkanin. Z těchto důvodů je třeba 
vlákna jako surovinu dokonale znát, a to zejména ve vztazích k plošným textiliím, které je 
specifikují. 

                                                 
256 Literatura k tématu: ČAPEK, Jindřich. Textilní vlákna. Praha: Práce 1951; FELIX, Václav, Chemicko-
technické textilní rozbory, svazek II. Praha, Průmyslové vydavatelství 1951; DONDA, Albert, Textilní 
zbožíznalství a technologie, I. Textilní vlákna. Praha: Samcovo knihkupectví, 1948; ŠRÁMEK, Jiří – FILIPI, 
Josef. Přehled textilních vláken. Pardubice: Dům techniky ČVTS, 1975; FUČÍK, František, Ovčí vlna – srsti, 
chlupy a přediva příbuzná. Brno: Textilní ústav Československý, 1948; PILLER, Bohumil, LEVINSKÝ, Otto, 
Malá encyklopedie textilních materiálů. Praha: SNTL, 1982; DARRAH, Josephine A., The microskopical and 
analytical examination of three type of metal thread. International restorer seminar Veszprém, Hungary 1st–
10th July 1989, s. 53–63; MERTOVÁ, Petra – DRÁPALOVÁ, Lenka – KONDROVÁ, Marta – SAMOHÝLOVÁ, 
Alena – PETRÁKOVÁ, Blanka – REJZLOVÁ, Martina. Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu. 
Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013. Autorka přílohy se podílela na metodických textech k tématu 
textilních materiálů, technik a jejich průzkumu, které se však netýkaly liturgického textilu. Viz MERTOVÁ, 
Petra – SAMOHÝLOVÁ, Alena – HOLCNER, Ludvík, Metodika nedestruktivního průzkumu historických tkanin 
etnografického charakteru z období 1850 až 1950, jejich dokumentace a identifikace. MEP (Metodika 
etnografického průzkumu) Národní ústav lidové kultury Strážnice, Strážnice 2015, dostupné na: 
https://invenio.nusl.cz/record/203512/files/nusl-203512_2.pdf; LESNIKAOVÁ, PETRA –SAMOHÝLOVÁ, Alena – 
HOLÝ, Zdeněk, Metodika průzkumů vybraných skupin předmětů uměleckého řemesla. Dostupné na: 
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-411128 
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Co se týče identifikace jednotlivých vláken nebo jejich směsí, jsou kromě 
mikroskopického vzhledu k dispozici další expresní metody. Těmito metodami jsou 
spalovací zkoušky, chemické mikroskopické reakce a koloristický identifikační test. 
 
Kapitola o textilních materiálech nepodává plný výčet textilních vláken, ale je soustředěna 
na vlákna, která tvořila základ tkanin a součásti textilu užívaného při výrobě parament a 
ostatních textilních církevních předmětů. Je to skupina textilních vláken z přírodních 
zdrojů, tvořena přírodními organickými makromolekulárními polymerními látkami. 
Přírodní vlákna rostlinného původu jsou celulózového základu, přírodní vlákna 
živočišného původu jsou podstaty proteinové (bílkovinné). Tato jejich odlišná chemická 
podstata má vliv na rozdílnost základních vlastností a následně i na další ošetření, údržbu a 
uchování výrobků z nich vytvořených. Ve 20. století ke zmíněným přistupují vlákna 
z regenerovaných přírodních zdrojů, nejčastěji vlákno viskózové a dále pak plně syntetická 
vlákna. 
V úvodu je vždy stručně uvedeno, na kterých součástech liturgického oděvu nebo textilu se 
s daným materiálem v liturgickém prostředí můžeme nejčastěji setkat. Technologie 
zpracování a vlastnosti vláken jsou popsány jen popisně, bez číselných údajů, s důrazem na 
specifické vlastnosti každého vlákna. Důležitý je údaj o chemické podstatě a složení 
vlákna, neboť na tom jsou závislé veškeré další procesy jak při zpracování, tak při úpravě, 
čištění, ošetření a uchování předmětu z nich vyrobeného. Připojena je poznámka o 
identifikaci vláken, jednak fyzikální zkouškou hořením a identifikačním pohledem na 
vlákno pod mikroskopem. 
 
Přírodní vlákna rostlinného původu 
 
Textilní vlákna této kategorie jsou vlákna získaná z lodyh, listů a ze semen plodů. Jedná se 
nejčastěji o len, konopí, kopřivu a bavlnu. Chemickou podstatou vláken rostlinného 
původu je celulóza, polysacharid nerozpustný ve vodě. 
 
Len 
 
Použití na liturgickém textilu: na paramentech všech historických období až do konce 19. 
století jako podkladová tkanina pro výšivky různých typů, jako mezivrstva pro zpevnění 
rouch (pro zvětšení pevnosti a tuhosti byla lněná tkanina po žita v přírodním provedení, 
nebo upravována vybarvením na černo a klížena nebo voskována) a jako podšívka. Lněné 
nitě byly užívány k výrobě paličkované a šité krajky např. lemující alby. 
Len setý, přadný (Linum usitatissimum L.) – nezpracovaný len je nazelenalý, nahnědlý, 
plavý, rosený len je stříbrošedý, máčený len je světle hnědý a nažloutlý. Vlákna mají 
hedvábný lesk. Trvanlivost a pevnost vláken je mimořádně velká. Tažnost, pružnost a 
srážlivost je velice malá, menší než u bavlny. Omak je chladivý a hřejivost malá. 
Navlhavost a tepelná vodivost je vysoká. Působením světla ztrácí po letech pevnost. 
 
Konopí 
 
Použití na liturgickém textilu: v minulosti užíváno při výrobě kostelního prádla a ustrojení 
kalicha – korporál, lavabo, purifikatorium. 
Konopí seté (Cannabis sativa L.) – barva je nejčastěji plavá, světle šedá nebo stříbrošedá 
s hedvábným leskem. Přemočené konopí je nahnědlé nebo šedavé, nedomočené 
nazelenalé. Pevnost buněčných vláken je veliká a předčí pevnost vláken lnu, bavlny, juty, 



170 
 

hedvábí i vlny. Pružnost je menší, ale příznivější než u lnu. Omak je tvrdší než u lnu. Proti 
vlivům atmosférické vlhkosti je konopí velmi odolné. 
 
Kopřiva 
 
Použití na liturgickém textilu: obdobně jako len, z nejjemnějších kopřivových nití se 
paličkovaly krajky, tkaly jemné bílé látky zvané „kopřivový mušelín“.  
Kopřivová vlákna jsou ze stonků dvoudomé ros liny z rodu kopřivových kopřivy 
dvoudomé (Urtica dioica L.), kopřivy žahavky (Urtica urens L.) a kopřivy římské (Urtica 
pilulifera L.). Vlákno kopřivy jakostí překonává len i konopí. Kotonizovaná buněčná 
vlákna se barvou, leskem, jemností a měkkostí podobají hedvábí. Pevností i pružností se 
vyrovnají šapovému hedvábí.  
 
Bavlna 
 
Použití na liturgickém textilu: častější využívání bavlny od 18. a hlavně 19. století 
nahradilo do té doby tradičně užívaný len především v ustrojení kalicha, oltáře a spodního 
liturgického oděvu kněze, použití na tkaniny podšívek i svrchních liturgických oděvů. 
Bavlněné vlákno se získává ze semen slézovité rostliny bavlníku (Gossypium). Chemické 
složení: 96 % celulóza, vosk, pektin, bílkoviny, barviva. Bavlněné vlákno je bílé, 
s nádechem do žluta, do hněda nebo do šeda. Pevnost vlákna je podobná pevnosti lnu. 
Pružnost je malá, ale příznivější než u lnu a konopí. Omak je měkký, příjemný a hřejivý. 
Navlhavost velice dobrá. Odolnost vůči teplu je vysoká, na světle postupně žloutne. Při 
mikrobiologické a bakteriální kontaminaci je velice citlivé na klimatické podmínky 
vnějšího prostředí. 
 
Sláma 
 
Použití na liturgickém textilu: výjimečně jako součást výzdoby (z rozložených a 
rozžehlených stébel slámy byly stříhány pravidelné geometrické prvky, kterými byly 
mozaikovitě polepovány celé plochy parament, efektní vzorování spočívalo ve skládání 
prvků v různém směru vláken slámy). 
Pro svůj lesk, hladkost a výrazný vlákenný charakter stébel byla využívána ve spřádání na 
slaměné nitě, ze kterých byly dále tkány užší tkaniny, tkanice. Stéblová sláma a slaměné 
nitě byly používány i ve výšivce. Nejčastější používanou obilnou slámou je sláma žitná 
(Secale). Ze všech ostatních druhů obilnin je žitná sláma nejdelší a svou režností je 
přirozeně antimikrobiální. 
 
Přírodní vlákna živočišného původu  
 
Živočišného původu jsou vlákna ze srsti a chlupů obratlovců – vlněná vlákna, a z výměšků 
motýlích housenek různých přástevníků (bourců) – pravé a plané hedvábí. Chemickou 
podstatou těchto vláken je bílkovinná proteinová polymerní látka s nepatrnými příměsemi 
pigmentů, vody, tuků a popelovin. 
 
Vlna 
 
Použití na liturgickém textilu: paramenta se svrchní vlněnou tkaninou (suknem), se 
vyskytují zřídka a pocházejí častěji z venkovského prostředí, vybarvené vlněné příze se 
objevují na výšivce (především křížkovým stehem). 
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Vlna je přírodní živočišné vlákno. K obecným vlastnostem vlny patří poměrně dobrá 
pevnost, veliká tažnost, zvyšující se za mokra. Pružnost má vlna nejvyšší ze všech 
textilních vláken, dále dobrou navlhavost a velmi dobrou tepelně-izolační schopnost. 
Vysokou výhodou vlněného vlákna je jeho nedestruktivní schopnost adaptace na kolísavé 
humidní podmínky prostředí. Zcela zvláštní vlastností vlny je srážlivost a plstivost, 
vyvolaná účinkem tepla, vlhka, mechanického namáhání, popř. alkáliemi, a využívaná 
mnoha způsoby při tvorbě soukenných tkanin. Vlna vykazuje absorpční, antibakteriální, 
termoregulační a vodě odolné vlastnosti, uchovává si vzdušnost a nevede statickou 
elektřinu. Je odolná vůči plísním, není však odolná vůči hmyzu – molům. Pro stabilní 
ochranu proti molům je možná pouze úprava v oblasti konečných úprav pomocných 
textilních prostředků, v minulosti neužívaných. 
Základní druhy vlny ze srstí obratlovců jsou: 
Ovčí vlna – ze srsti ovce merinové, nížinné, anglické a kříženecké. 
Kašmírská vlna – ze srsti kozy kašmírské, ceněná pro jemnost, neobyčejně měkký omak a 
vynikající hřejivost. Ušlechtilá forma kašmíru z tibetské horské kozy se nazývá pašmína, 
což je starý perský výraz pro vlnu. 
Mohérová vlna – z kozy angorské, která poskytuje srst zvanou mohér. Původně se chovaly 
v Anatolii v Malé Asii.  
Velbloudí vlna, lamí vlna, alpaka – z línající srsti velblouda dvouhrbého a jednohrbého, 
lamí vlna z lamy vikuně a z lamy alpaky. 
Angorská vlna – získává se vyčesáváním z velmi jemné srsti angorských králíků. 
Koňské žíně – jsou ocasová a hřívová vlákna koní. Z žíní se vyrábí i velmi kvalitní 
potahové textilie, kde jsou žíně z živých zvířat zatkávány do hedvábné nebo bavlněné 
osnovy. 
  
Přírodní hedvábí 
 
Použití na liturgickém textilu: nejčastější materiál svrchních liturgických oděvů a textilií 
příslušících ke kalichu, v podobě tkanin a materiálu výzdobných prvků (především 
výšivky). 
Pravé hedvábí je vlákno ze zámotků (kokonů) housenky bource morušového (Bombyx 
mori L.), živícího se listím moruše bílé. Po zakuklení vylučují housenky dvě fibroinová 
vlákna proteinového základu, která jsou se současně vylučovaným hedvábným klihem 
sericinem okamžitě obalována a propojena do dvojvlákna. Sericin je příčinou drsného 
omaku surového hedvábí. Surové hedvábí má nažloutlou barvu a je bez lesku a šustivosti. 
Po odklížení je vlákno jemné, rovnoměrné, měkké, lesklé, velmi pevné s teplým omakem.  
Divoké, plané hedvábí se získává z kokonů bourců, jejichž housenky žijí na různých 
stromech v Číně, Japonsku, Indii a Africe. Kokony planého hedvábí jsou větší než bource 
morušového, vlákna jsou hrubší než vlákna hedvábí pravého. Jejich barva je šedá, žlutá, 
zelená, hnědá a obtížně se bělí. 
Hedvábí tussah je od čínského bource dubového (Antheraea pernyi L.), pěstovaného 
zejména v čínské provincii Hunan, a tropického indického hedvábí (Antheraea mylitta L.) 
z indické části podhůří Himálaje.  
Hedvábí yamamai je od japonského dubového hedvábníka martináče dubového 
(Antheraea yamamai L.), žijícího v Číně a Mongolsku. 
Hedvábí eria je výměšek hedvábníka skočcového (Attacus ricini L.), žijícího ve východní 
Indii a Číně. Hedvábí ze zámotků housenek eri je nejen pěkné, ale i velice trvanlivé. 
Hedvábí fagara od hedvábníka pajasanového (Bombyx L.), z assamské části Indie, 
poskytuje až trojí sklizeň do roka. 
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Hedvábí byssus (mušlové, lasturové hedvábí) znamená v řečtině „byssus“ neboli mořské 
hedvábí, „nejvyšší kvalitu plátna“. Byssus, mušlové hedvábí je z velkých mořských ulit 
měkkýšů kyjovky šupinaté (Pinna squamosa L. – synonymum Pinna nobilis L. 1791) žijící 
ve Středozemním moři. Je to mechové vlákenné rouno z povrchu chapadel mušle, jimiž je 
lastura uchycena ke dnu moře nebo ke skalám. 
 
Chemická textilní vlákna 
 
V období od 19. století již byly běžně dostupné tkaniny a tkané výrobky (stuhy) zhotovené 
z chemických vláken, jejichž základem jsou přírodní polymery (celulózového a 
proteinového základu) zpracované chemickou cestou. Uplatnění našlo především chemické 
zpracování celulózy na vlákno měďnaté, Chardonnetovo a viskózové. 
 
Měďnaté vlákno 
 
Vyrábí se mokrým zvlákňováním amoniakálního roztoku celulózy, většinou ve formě 
hedvábí – nekonečného vlákna. Velká bobtnatelnost, malá pevnost a velká plastická 
tažnost za mokra jsou shodné jako u viskózového vlákna. 
 
Viskózové vlákno 
 
Viskóza se vyrábí ze sulfitové celulózy působením hydroxidu sodného a sirouhlíku. 
Vzniklý xantogenát se protlačuje trubicí do srážecí lázně. Viskózové vlákno je jemné, 
v průměru 30–40 μm, na povrchu jemně rýhované, často obsahuje vzdušné bublinky. 
Viskózové vlákno má vysokou bobtnatelnost, s malou pevností za mokra a velkou 
plastickou tažností v mokrém stavu. Je málo odolné vůči biologickým vlivům, bakteriím a 
snadno podléhá hnití. 
 
Exkurz 1 
Stanovení druhu vlákna spalovací zkouškou 
Orientační metoda využívá k hodnocení smyslové orgány zrak a čich. Z délky 0,5 cm nitě 
nebo vlákenného materiálu odstřiženého z okraje nebo záložky tkaniny, drženého pinzetou 
po přiložení plamínku zápalky pozorujeme chování materiálu: 

- v plameni 
- v hoření po oddálení plamene 
- zápach 
- zbytek po spálení  

Spalovací zkouška selhává u vlákenných směsí. 
Zkoušku může provádět pracovník znalý práce s textilním materiálem a v dostatečné 
vzdálenosti od zkoumaného předmětu. 
 

Materiál  Hoření v plameni  Hoření mimo plamen  Zápach  Zbytek 
Bavlna Vzplane jasným 

plamenem 
Hoří jako papír Po spáleném 

papíru 
Bílý, sypký, rozpadavý 
popel 

Len Vzplane jasným 
plamenem 

Hoří pomaleji než 
bavlna 

Po spáleném 
papíru 

Bělavý, našedlý popílek 

Konopí Vzplane Hoří pomaleji než 
bavlna 

Po spáleném 
papíru 

Šedý popel, ve tvaru 
původního vlákna 

Vlna Hoří pomalu, škvaří se Nehoří Po spálené 
rohovině 

Pórovitý škvarek, 
rozdrobitelný na popel 
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Hedvábí Hoří rychleji než vlna Nehoří Nezapáchá, popř. 
po spáleném peří 

Škvarek v podobě černé 
kuličky 

Viskóza Vzplane Hoří jako papír Po spáleném 
papíru 

Šedý popel 

Syntetická 
vlákna 

Taví se Později vzplanou Podle typu vlákna Různý 

Tabulka č. 1 
Tabulka výsledků spalovací zkoušky. Zdroj: Alena Samohýlová. 
 
Exkurz 2 
Stanovení typu a druhu vlákna metodou mikroprojekce mikroskopem 
Postup je uplatněn v případě nejistého určení textilního vlákna po předchozích orientačních 
zkouškách identifikace. Projekční mikroskop s procházejícím světlem, zajišťující až 
400násobné zvětšení, případně s možností digitalizace obrazu a jeho uložení na vhodné 
paměťové médium, je součástí vybavení muzeí a odborných institucí pečujících o 
předměty kulturního dědictví. Zkouška je prováděna odborným pracovníkem. Prosvětlený 
obraz vzorku vlákna v optickém mikroskopu se porovnává s fotografickými nebo 
kresebnými etalony, zobrazujícími charakteristické znaky textilních vláken. 
 

Textilní vlákno Popis, charakteristické 
znaky 

Grafické zobrazení Mikrofotografie 

Len Elementární vlákno 
Průměrná délka 25–30 
mm 
Průměr vlákna 15–18 
μm 
 
Válcovitý vzhled, 
středem tenký 
rovnoměrný lumen, 
příčná kolénka.  

  

Konopí Elementární vlákno 
Průměrná délka 5–55 
mm 
Průměr vlákna 15–50 
μm 
 
Válcovitý vzhled, 
středem široký 
rovnoměrný lumen, 
příčná kolénka.  
  

 

 

Kopřiva Elementární vlákno 
Průměrná délka 4–55 
mm 
Průměr vlákna 20–70 
μm 
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Podélně nepravidelně 
rozšířená, 
středem nerovnoměrný 
lumen se zrnitými 
zbytky, 
příčná kolénka.  
 

Bavlna 
 

Elementární vlákno 
Průměrná délka 25–40 
mm. 
 
Ledvinovitý průřez, 
podélně stužkovitě 
zkroucené vlákno, 
široký plochý lumen. 
  

 

 

Byssus Elementární vlákno 
Průměrná délka až 60 
mm. 
Průměr vlákna 12–18 
μm 
 
Válcovitý vzhled, 
středem rovnoměrný 
lumen, příčná nebo 
žádná kolénka. 

 

 

Vlna česká Podsada šířka 32–40 
μm 
 
Pesíky šířka 40–80 μm 
Kut kula s nízkými, 
prstencovými, málo 
přiléhavými šupinami. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Žíně Ohon šířka 80–400 μm 
Hříva šířka 25–90 μm 
 
Kortex nestejnoměrně 
tlustý s krátkými 
trhlinami. 
Kutikula s nízkými, 
tenkými, těsně 
přiléhavými šupinami. 
Medula široká, 
nepřerušovaná, 
z nízkých, širokých, 
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tenkostěnných dutých 
buněk. 

Hedvábí pravé Šířka 12–19 μm 
hladký povrch 
 
Dvojvlákno propojeno 
hedvábným klihem. 
 
 
 
 

 

 

Hedvábí plané – tussah Šířka 40–100 μm  

 
 
 
 

Viskózové vlákno 
 
 
 
 
 
 

Šířka vlákna 30–40 
μm, podélně 
pruhované, matované 
se zrnitým povrchem. 

  

Tabulka č. 2 
Fotografické srovnávací etalony typů vláken. Zdroj: Čapek, J.: Textilní vlákna. Práce, 
Praha 1951; Felix, V.: Chemicko- technické textilní rozbory, svazek II. Průmyslové 
vydavatelství 1951; Donda, A.: Textilní zbožíznalství a technologie, I. Textilní vlákna. 
Samcovo knihkupectví v Praze 1948; Alena Samohýlová. 
 
Hutnická textilní vlákna 
 
Hutnická vlákna zahrnují vlákna tvořená anorganickými sloučeninami z nerostné říše 
přírody. Pro textilní využití je to skupina nerostů s kovovými prvky, z nichž zpracováním 
získáváme kovová vlákna.  
 
Kovová vlákna257 

 
Použití na liturgickém textilu: součást efektů a vzorů tkanin, materiál výzdobných technik 
(jako výšivka, aplikace) a dalších prvků (šňůry, střapce, třásně, borty). 
 
Kovový materiál pro výrobu jemných drátků dělíme podle druhů: 
1. z drahých kovů, zlata a stříbra, případně platiny; 

                                                 
257 ČSN 421392 a ČSN 42 0001, MDT 669. 215: 671. 11, Dráty ze zlatých klenotnických slitin. 
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2. pozlacené a postříbřené drátky měděné; 
3. drátky z obecných barevných kovů. 
 
Zlato samotné je velmi měkké a velice drahé, proto se ve formě lamel vyskytovalo 
ojediněle. Od středověku bylo zlato užíváno na kovové nitě jen na povrchovou úpravu, 
hlavně na stříbro, později na měď a ostatní kovy. Na povrchu vláken tažených ze stříbra je 
zlato vrstveno ve formě lístků, které jsou vtírány pomocí ocílky. Výhodou zlata a dobře 
pozlacených výrobků je jejich trvalý lesk a nekorozivnost. Zlacení bylo také aplikováno na 
papír nebo lamelu živočišného původu (useň nebo střívko). 
 
Stříbro se používalo samostatně, ale i k postříbření obecných kovů. V nevhodných 
klimatických podmínkách snadno zmatní, šedne až černá korozními produkty. Stříbření 
bylo aplikováno i na lamelu z kolagenového střívka dracounu s přírodní lněnou textilní 
duší. 
 
Měď jako velice kujný, ohebný a dobře a lehce zpracovatelný kov se stala nejčastějším 
základem kovových nití s následnou zušlechťující povrchovou úpravou. Měď se také stala 
základem široké produkce výroby kovových nití s povrchem z obecných kovů. Pod 
odborným názvem leonská vlákna a následně leonské předivo byly vyráběny kovové nitě 
z obecných kovů. Imitován byl především zlatý povrch cementováním.258 U všech těchto 
kovových nití byla v minulosti až do 19. století snaha kovovou lamelou nebo drátem ovíjet 
textilní duši hustě. Přesto pro stříbrnou nebo stříbřenou kovovou nit byla textilní duše 
nebarvena, zatímco pro zlaté nebo zlatité kovové nitě byla textilní duše barvena na žluto. 
Až v druhé polovině 19. století se začaly vyrábět dracounové nitě s řídkým ovinem, 
kovovou lamelou a barevnou duší, často černou z bavlněné příze. Měď sama o sobě sehrála 
v tkaninách, do nichž byla jakkoliv aplikována nebo vetkána, konzervační roli, neboť je 
katalytickým jedem pro růst plísní a hub. Na druhou stranu snadno koroduje a vznikají 
charakteristické zelené korozní produkty. 
 
Ocel je pro vlákna velice tvrdá a v textilní výrobě se využívá jen pro vlákna technická, do 
koberců, na odvádění statické elektřiny. 
 
Hliník se v 1. polovině 20. století začal využívat na výrobu metalizovaných nebo 
metaloplastických řezaných nití, jejichž základem je hliníková fólie z jedné nebo z obou 
stran laminovaná plastickým filmem, běžně polyesterovým (Lurex, Fairtex, aj.). Výhodou 
hliníku je jeho barvitelnost a nízká měrná hmotnost. 
 
Profilový a ploštěný drát – lamela259 se v textilní výrobě uplatňuje jako samotná nit, 
nebo se následným technologickým procesem zpracovává na dracoun, bouilon. Oba typy 
drátu se využívají stejně do všech výrobků jen s tím rozdílem, že lamela vytváří vždy větší 
lesk než profilový drát, čehož se ve výšivkách využívalo. 
Profilový drát má většinou kruhový průřez. Tenký a rovný se samotný používal od 
středověku jako útek do tkanin sametových, brokátových pro zvýšení lesku a zvýraznění 
efektu tkaného motivu. Častěji je profilový drát použit k výrobě bouilonů (z franc. 
bouillon), jak nazýváme husté spirálky. 

                                                 
258 Cementování je proces napařování povrchu měděného vlákna parami zinku, a tím vytvoření mosazného 
povrchu nadále leštěného kyselinou. Měně častá je úprava fosforovým bronzem, uplatňovaná při výrobě 
hudebních strun.  
259 ČSN 421392 a ČSN 42 0001, MDT 669. 215: 671. 11, Dráty ze zlatých klenotnických slitin. 
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Bouilony se vždy uplatňovaly v kovové výšivce, na níž se používaly našitím v líci. Spirála 
potřebné délky se ustřihla a aplikovala navlečením a přišitím obdobně jako korálek. 
Ploštěný drát – lamela – vzniká průtahem otvory potřebného profilu se zaoblenými 
hranami nebo postupným válcováním profilového drátku. Shodně jako profilový drát se 
uplatňuje v tkaninách a na bouilonech. 
Největší využití má však ve výrobě dracounu, leonského přediva, v současné terminologii  
jádrové nitě.260 Kovová lamela hustě obtáčí textilní nit – jádro (duši). Takto konstruovaná 
nit usnadňuje tvarování i vlastní práci.261 

Tkaniny, jejichž základ je zcela nebo zčásti protkán útkem z kovových nití, označujeme 
obecným termínem lamé. 
 

   
Druhy kovových lamel Druhy kovových bouilonů Druhy dracounových nití 

Tabulka č. 3 
Kovové materiály. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Useň 
Kůže je svrchní pokryv těla obratlovců. Z chemického hlediska tvoří kůži bílkoviny 
(kolagen kůže a keratin vláken nebo chlupů), voda, tuky, vosky, popeloviny a nečistoty. 
Surová kůže je nestabilní materiál neodolný vůči vodě, náchylný k mikrobiálnímu 
napadení a po vysušení materiál křehký a lámavý. Zpracování činěním zabrání slepení 
kolagenových vláken škáry v rohovitou hmotu a udrží je ve volném a pohyblivém stavu. 
Kůže mění činícím procesem své fyzikální a chemické vlastnosti a stává se materiálem 
jedinečným a nenahraditelným. Činěním se z kůže stává useň. Useň jako jeden 
z nejstarších oděvních materiálů našla uplatnění i v církevním prostředí. Z barokního 
období známe početnou skupinu svrchních liturgických rouch vyrobených z usně, která 
jsou zdobena slepotiskovými razidly nebo reliéfní ražbou a barevnou organickou lazurou 
včetně zlatých a stříbrných ploch, připomínajících hedvábné tkaniny nebo výšivku.262 
Zdobená useň byla využita i při výrobě dalších souvisejících předmětů (např. kazety a etuje 
pro bohoslužebné náčiní – kalichy a mitry). 
Useň, řezaná na tenké proužky, povrchově stříbřená a zlacená, byla využita při výrobě 
jádrové nitě pro ovinutí textilní duše – jádra, shodně jako u dracounu kovová lamela.263 
 
Zvířecí blána 

                                                 
260 ČSN 800011. 
261 Pro určení technologie výroby kovových vláken poslouží lupa, stereomikroskopie v dopadajícím světle, 
příp. USB mikroskop. Materiálová analýza hutnických vláken se provádí pomocí SEM/EDX, rentgenovou 
difrakcí. 
262 HUSSEINIOVÁ, Andrea – VYSKOČILOVÁ, Gabriela – PŘÍHODA, Jiří, Kožená kasule ze sbírky textilu 
Moravské galerie v Brně a její konzervace. In: Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum, 2011, s. 28–36. 
263 Při vizuálním ohledání tkanin bez hlubší materiálové analýzy řadíme tyto nitě pod pojem kovová nit 
(případně dracoun).  
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Živočišné, kolagenové zvířecí střívko, stříbřené a zlacené, bylo použito stejně jako proužek 
kůže nebo kovová lamela při tvorbě jádrových nití, užitých pro tkaní a výšivku církevních 
textilií. 
 

  

 

 

Výzdoba usně slepotiskovými 
razidly a barevnou lazurou. 

Detail vazby z tkaniny (tzv. 
kolínské borty) protkávané 
základním útkem 
z jádrového přediva se lněnou 
duší obtáčenou zvířecím 
střívkem. 

Detail přediva ze zvířecího 
střívka a mikroskopický snímek 
rozvolněné útkové nitě; 
pokovení kolagenové blány na 
povrchu zkorodované. 

Tabulka č. 4 
Organické materiály, useň, blány. Foto: Alena Samohýlová. 
 
B) Technologický rozbor tkaniny 
 
Mimo základní údaje o druhu materiálu jsou pro popis předmětu důležité údaje 
charakterizující technologické zpracování materiálu do textilního výrobku. Jsou to: 
- raport vzoru, 
- dostava tkaniny, 
- charakteristika nití tkaniny, 
- vazba tkaniny. 
 
Raport vzoru 
 
Raport je nejmenší velikost vzoru tkaniny, která se v ploše tkaniny pravidelně opakuje ve 
všech směrech. Údaj je o velikosti a rozměrech (výška a šířka) a je udán v délkových 
mírách, přičemž první údaj je délka vzoru po osnově, druhý údaj délka vzoru po útku. Pro 
zjištění se užije metr nebo pravítko. 
 
Dostava tkaniny264 
 
Dostava je základním údajem charakterizujícím tkaninu, případně další textilie jako borty, 
tkanice, stuhy. Dostava je konstrukční parametr tkaniny v osnově, který uvádí počet 
osnovních a útkových nití na jednotku délky, zpravidla na 1cm. Dostava vyjadřuje počet 

                                                 
264 ČSN EN 1049-2 (ČSN 80 0814 Textilie – Tkaniny – Konstrukce – Metody analýzy – Část 2: stanovení 
dostavy). 
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osnovních nití na 1 cm v šířce tkaniny, dostava v útku vyjadřuje počet útkových nití na 1 
cm délky tkaniny. Zjišťování je založeno na pozorování tkaniny přímo na předmětu bez 
odběru vzorku. Je odečítána po přiložení měřítka s dělenou stupnicí, s použitím lupy, 
tkalcovské lupy, stereomikroskopu nebo maskovacího rámečku v délce 1 cm po osnově a 1 
cm po útku. Odečítání dostavy provádí odborník se znalostí textilních vazeb v místě 
dostupném optickými pomůckami. 265  
 
 
C) Charakteristika nití266 
 
V případě odebrané nitě je možné získat i údaj z technologie konstrukce nití – zákrut. 
K pozorování stačí lupa s dvou- až pětinásobným zvětšením.  
Staplová vlákna musí být do nití zpracována zkroucením. Zákrutem se rozumí zakroucení 
vláken ve směru šroubovice kolem osy nitě. Kroucení vláken ve směru vzestupné 
pravotočivé šroubovice je zákrut Z (směr kroucení je shodný se středovou částí písmene Z) 
a vzestupné levotočivé šroubovice je zákrut S (směr kroucení je shodný se středovou částí 
písmene S). 
Zákrut nití tkaniny, šicích nití, provazů a šňůr zjistíme vizuálním ohledáním, případně 
pomocí lupy nebo stereomikroskopu. 
Výsledkem do popisu nití je „zákrut Z“, nebo „zákrut S“, případně „bez zákrutu“ (pro 
nekonečná vlákna – hedvábí). Přestože zákrut nití je zdánlivě údaj nedůležitý, hraje 
velkou roli v mechanické stabilitě tkanin. Tkaniny z nití s vyšším zákrutem jsou pevnější, 
hrubší a mechanicky odolnější oproti tkaninám s mírným, nebo žádným zákrutem 
(hedvábí), tkanými v řídkém vazebném provázání (atlasová vazba). 
 
D) Vazby tkanin267 
 
Vazba tkanin je jedním z kritérií, která vypovídají o konstrukci tkaniny a použité výrobní 
technologii.  
Její identifikaci provádí pracovník znalý základní textilní technologie a jeho závěry patří 
do základních poznatků pro další závěry historika umění a ostatních lidí, kteří budou 
s předmětem nadále pracovat.  
Stanovení v jednoduché formě je nedestruktivní, proveditelné z lícové strany, s použitím 
lupy, stereomikroskopu nebo USB mikroskopu. 
Vazba tkaniny je slovní vyjádření způsobu provazování osnovních a útkových nití. Vazba 
se vyjadřuje pomocí vazných bodů zakreslených do vzornice. Nejmenší v ploše opakovaná 
část základní vazby se nazývá střída vazby. Velikost střídy vazby se vyjadřuje číselným 
zlomkem, kde v čitateli je počet osnovních nití a ve jmenovateli počet útkových nití, které 
se ve vazbě pravidelně opakují. 
Vazný bod je místo ve tkanině, kde se kříží osnovní nit a útková nit. V technickém 
zobrazení vazby – vzornici, zaznamenávané na čtverečkovaný papír – tmavý čtvereček 
zobrazuje osnovní vazný bod (osnovní nit překrývá útkovou nit), útkový vazný bod 
(útková nit překrývá osnovní nit) je čtvereček ve vzornici ponechán prázdným. 
 
Základní druhy vazeb 

                                                 
265 U valchovaných nebo počesaných tkanin se vybere místo s nezastřeným povrchem, tj. místo 
s opotřebovaným vlasem, nebo místo, kde lze vlas tkaniny rozhrnout bez porušení vazby tkaniny. 
266 POSPÍŠIL, Zdeněk a kol. Příručka textilního odborníka I. Praha: STNL, 1981. 
267 Normativní odkazy: ČSN 80 0020 Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik; ČSN 80 0021 
Názvosloví a charakteristika tkanin.  
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- vazba plátnová a odvozeniny vazby plátnové 
- vazba rypsová 
- vazba panamová 
- vazba keprová a odvozeniny vazby keprové 
- vazba atlasová 
- vazby zvláštní (např. vazba vaflová a kanavová, perlinková) 
- vazby složené (kompozitní) a složité jsou kombinací vazeb základních, vazby speciální, 
vazby víceosnovní a víceútkové (např. samita nebo lampasy, vzorované tkaniny se dvěma 
systémy osnov a různými typy útků), dvojité tkaniny, vlasové a smyčkové tkaniny. 268 
 
 
Vazba plátnová 
 
Vazba plátnová je charakterizována pravidelným střídáním útkového a osnovního vazného 
bodu všemi směry, má nejhustší provázání nití. V plátnové vazbě jsou tkány všechny 
tkaniny vyžadující zvláštní pevnost a trvanlivost. Hladký povrch snáze vzdoruje tření a 
zachytávání, případně povytahování nití z povrchu tkaniny. Z toho důvodu jsou v plátnové 
vazbě tkány tkaniny z celulózových vláken  k šití prádla, košil a podšívkových tkanin. 
Vlněné tkaniny s plátnovou vazbou jsou zejména tkaniny z mykané vlny (sukno, loden) a 
z vlny česané (voile, delén). 
Z hedvábných tkanin je to především taft, užitý nejčastěji jako podšívková tkanina 
parament. 
Řídká nevzorovaná tkanina plátnové vazby s hedvábnou osnovou a kovovou lamelou útku 
(tarlatán) se často vyskytuje jako podkladová tkanina relikviářů. 
V jednoduché plátnové vazbě jsou utkány některé efektní tkaniny. Hedvábná tkanina 
s jednou soustavou nití v jedné barvě a s druhou soustavou nití v jiné barvě hedvábí se 
nazývá šanžán.  
 
 
 

Vazba  Střída 
vazby 

Vzornice vazby Struktura vazby Tkanina Nejčastější 
poškození v líci 

Plátnová 

 
 
 
2/2 

 
  

 

 

Tabulka č. 5 
Plátnová vazba. Zdroj: Alena Samohýlová. 
 
 
 
 
 
                                                 
268 Tyto typy vazeb patří k frekventovaným na historickém liturgickém textilu. Rozbor těchto tkanin je 
obtížný a vyžaduje speciální průpravu, proto jim není v rámci metodiky věnována pozornost. 
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Odvozeniny vazby plátnové – vazba rypsová, vazba panamová 
 
Rypsová tkanina s moaré efektem – moaré ryps, vytvořený deformací žeber rypsu 
vytlačením vzoru v podobě vln, oblaků, struktury dřeva atd. 
Vazba panamová se vyskytuje v hedvábných tkaninách damaškového typu nebo jako 
základní tkanina pro vlněnou výšivku středových dílů kasulí 19. století. 
 

Vazba Střída vazby Vzornice vazby Struktura vazby Vzhled tkaniny 

Ryps 
podélný 

4/2 

 

  

Ryps příčný 

 2/4 
 

 

 

Panama 

 4/4   
 

  

Tabulka č. 6 
Odvozeniny vazby plátnové – vazba rypsová, vazba panamová. Zdroj: Alena Samohýlová. 
 
 
Vazba keprová 
 
Vazba keprová se vyznačuje charakteristickým šikmým pruhem struktury v pravém nebo 
levém směru, případně v kombinaci obou směrů. V tkaninách s keprovou vazbou je více 
materiálu než ve vazbě plátnové, přesto jsou tyto tkaniny měkčí, vláčnější a pružnější. 
Nejjednodušší keprovou vazbou je trojvazný kepr, častěji se užívá pravidelný kepr 
oboustranný tkaný v hedvábí s názvem twill. Keprová vazba se uplatňuje ve velkém 
množství ve vzorovaných hedvábných tkaninách svrchních parament. Pokud není užita 
přímo v základní vazbě, uplatňuje se v provázání vzorového útku brošujícího nebo 
lancujícího, a v tkaninách dvouosnovních a víceútkových. 
 

Vazba Střída vazby Vzornice vazby Struktura vazby Vzhled vazby Tkanina 
ve vazbě 
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Třívazný 
kepr 
útkový 
pravého 
směru 3/3 

 

 

 
 

 

Čtyřvazný 
kepr 
pravidelný 

4/4 

 
 

 

 

 

Tabulka č. 7 
Keprová vazba. Zdroj: Alena Samohýlová. 
 
Atlasová vazba 
 
Ze základních vazeb je to vazba s nejřidším provázáním a hladkým, lesklým vzhledem. 
Dostava vykazuje vždy v jednom směru několikanásobný počet nití než ve směru druhém. 
Nitě jednoho směru většinou zcela překrývají nitě směru druhého. Přes uvedené řídké 
vazebné provázání tkaniny s atlasovou vazbou dosahují speciálně tkaniny hedvábné 
neuvěřitelných hodnot v dostavě osnovních nití. Základní tkanina se nazývá satén, který je 
v líci lesklý, v rubu matný. Tkanina využívající atlasovou vazbu střídáním efektu líce a 
rubu, tj. lesku a matu, se nazývá damašek. 
 

Vazba  Střída vazby Vzhled vazby Vzhled tkaniny Tkanina 
ve vazbě 

Pětivazný 
útkový atlas 
s postupným 
číslem 2 

 

 

 
 

Tabulka č. 8 
Atlasová vazba. Zdroj: Alena Samohýlová. 
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Atlas Jednobarevný 
hedvábný damašek 

Atlasová vazba 
půdy, vzor ve vazbě 
keprové 

Tkanina 
s kompozitní 
vazbou, modrý 
základ v atlasové 
vazbě, brošovaný 
vzor barevným 
hedvábím a 
kovovými nitěmi 

Tabulka č. 9 
Tkaniny s atlasovou vazbou. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Speciální vazby, samety 
Smyčkové tkaniny vznikají kombinací dvou osnov, jedné běžně při tkaní napnuté a druhé 
přetkávané přes jehly vkládané nad líc tkaniny. Samety jsou tkaniny vznikající přitkáváním 
vlasové osnovy mezi základní osnovu a protkáváním jedním útkem. Rozřezáváním 
přečnívajících smyček z vlasové osnovy vzniká vlas, nejvýše 1 mm dlouhý. Hladké samety 
byly celohedvábné. Vlasová osnova byla jiné barevnosti než osnova a útek základní 
tkaniny tkané v základních vazebných technikách. Samety se smyčkami prořezanými do 
vzoru se nazývají cizelované.  
 

    
 Samet s odřeným 
vlasem 

Vzorovaný samet, 
půda protkávaná 
kovovou lamelou 

Samet s odřeným 
vlasem, brošovaný 
kovovým dracounem 

Cizelovaný samet 
s půdou protkávanou 
kovovou lamelou 

Tabulka č. 10 
Samety. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tkané borty jako výzdoba parament 
Borty se na paramentech neuplatňovaly pouze jako dekorační prvek, který členil plochu 
nebo lemoval okraje. Ve středověku byly v Německu tkány výzdobné prvky, označované 
jako Kolínské borty. Tkané prvky o šíři do 20 cm s ornamentálním vzorem (nejčastěji 
strom, věnec, čtyřlist) nebo figurální scénou, mnohdy doplněné o nápisy (Maria, Iesus aj.) 
byly aplikovány na paramenta jako středové výzdobné pásy nebo komponovány do podoby 
dorzálního kříže. Kolínské borty byly tkány ve vazbě samita. 
Italské tzv. Florentské borty byly tkány od konce 14. do 16. století a časté jsou pro tyto 
tkaniny figurální scény a vyobrazení (christologické a mariánské náměty). Florentské borty 
byly tkány jako lampasy. 
 
E) Stuhy, pásky, tkanice, šňůry, třásně a střapce 
 
Stuhy – převážně hedvábné, tkané a vzorované v základních vazebných technikách našly 
uplatnění pro úvazy, například v bocích a na rukávech dalmatik. 
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Hedvábná rypsová stuha Hedvábná rypsová stuha 
s barevným snováním 

Hedvábná stuha s vazebným 
vzorováním 

Tabulka č. 11 
Stuhy. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Pásky, tkanice – spíše technického rázu, tj. využití podobné jako stuhy, z lněného, 
bavlněného materiálu, ve vazbě plátnové nebo keprové, našly uplatnění na kasulích, našity 
na podšívce zadního dílu. Zdobné, přesto jednoduché tkanice, tkané v osnovní vazbě 
z barevného hedvábí, se uplatnily v obvodech a členění parament. Mimo klasickou 
techniku tkaní zde byla užita i technika karetkového tkaní, řazeného do předtkalcovských 
technik, a tkanic z výjimečně zpracovávaných materiálů, jako je sláma. 
 

 

 

 

Tkanice z režného lnu Hedvábná tkanice vzorovaná 
flotáží osnovních nití 

Tkanice, osnova hedvábná, 
útek len  

Tabulka č. 12 
Pásky, tkanice. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Borty jsou tkané páskové pruhy šíře 2–5 cm, vzorované základní nebo přidanou vzorovou 
útkovou nití, kterou bývá dracoun – kovová nit. Kovové borty našité po obvodu a na švech 
parament jsou zdobným prvkem zvýrazňujícím střih a celkově zajišťují zpevnění celého 
oděvu. Z úzkých bort jsou na menších předmětech, manipulu a štole aplikovány kříže. 
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Borta protkávaná 
kovovou lamelou 

Borta tkaná 
z kovových nití 

Tkaná borta 
s ozdobnými 
okraji, 
vzorovaná 
vazebně 
dracounovou 
útkovou nití 

Borta vzorovaná 
útkovým rypsem, 
osnova len, útek 
stříbrné leonské 
předivo 

Hedvábná 
vyšívaná borta 

Tabulka č. 13 
Borty. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Šňůry – užívané pro cingulum, vázané přes albu. Materiálem býval původně len. 
Kroucené z několika pramenů kablované nitě, využívaly barveného hedvábí, které hustě 
obtáčelo bavlněnou nit. Výsledná kroucená šňůra byla jedno- či vícebarevná. Bavlněné, 
oplétané kovovými dracouny, případně jen kroucené z dracounu, byly mimo jiné užívané 
do systému ověsků pro dalmatiku, kde byla šňůra spojovacím článkem mezi 3–7 střapci. 
Ze šňůry jsou i poutka a očka pro zapínání knoflíků, např. na dalmatice. 
 
Třásně – jsou užívány na spodní okraj antependií, která nejsou vypnuta do rámu. Působí 
jako přirozená zátěž. Podle druhu výzdobné techniky antependia jsou třásně v její 
materiálové shodě, tj. kovové dracounové nebo barevné hedvábné.  
 
Střapce – různých velikostí zdobí ověsky dalmatik, pluviálový štítek a konce cingula. 
Velké těžké střapce mají tělo tvořeno dřevěným základem. Technikou zdobení jsou 
nejčastěji dva způsoby. Ovin, dracounový nebo hedvábný, vytváří na těle střapce keprový 
vzor. Druhým způsobem je uzlová síť tvořená technikou drhání, vyvazovaná plochým 
uzlem. Technikou drhání – vázání uzlů – byly na některých střapcích vytvořeny přívěsky 
nahrazující třásně. Třásně střapců jsou opět podle materiálového typu dracounové, 
hedvábné. Bavlněno-hedvábné mají spodní vrstvu třásní z barvené bavlny, která je matná, 
a s překrytou vrstvou hedvábných lesklých třásní v téže barvě. Střapce dracounové pro 
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nejvzácnější paramenta bývají dozdobeny několika přívěsky, vyrobenými z různých typů 
kovových lamel a bouilonů. 
Šňůry, třásně, střapce a i borty můžeme souborně zahrnout do oboru pozamenterie. 
 

  

Střapec z hedvábných a stříbrných nití, tělo 
zdobeno oplétáním a sítí z plochého uzlu  

Dracounový střapec s ověsky, tělo vyvázáno 
sítí z plochého uzlu 

Tabulka č. 14 
Střapce. Foto: Alena Samohýlová. 
 
F) Výzdobné techniky – výšivka, aplikace269 
 
Mimo vzorované tkaniny je hlavní výzdobnou technikou parament a ostatních církevních 
textilních předmětů výšivka. Výšivku můžeme rozdělit do tří základních skupin podle 
použitého materiálu: bílé vyšívání, barevná výšivka a kovová výšivka. 
 
Bílé vyšívání je prováděno na jednoduché lněné tkanině lněnou přízí základními stehy. 
Vzhledem k použitému materiálu se bílá výšivka objevovala na liturgických textiliích 
(např. oltářní pokrývka) nebo na spodním liturgickém oděvu (alba). Základními stehy jsou: 
přední steh (stehovací, prošívací), dvojitý prošívací steh (Holbeinova výšivka), stonkový 
steh pro základní linie a kontury motivů, který umožňuje hladké a oblé tvarování linky, 

                                                 
269 GRÖNWOLDT, Ruth, Stickereinen von der Vorzeit bis zur Gegenwart. München: Hirmer Verlag, 1993. 
CAMPBELL, Jennifer – BAKEWELL, Ann-Marie, Vyšívání, 260 stehů. Brno: Computer Press, 2007. DE 

DILLMONT, Thérése, Encyklopedie der weiblichen Handarbeiten. Mülhausen: Bibliothek DMC, Verlag von 
Th. De Dillmont 1920; PÁVEK, Miloslav, Textilní výroba v historickém přehledu. Praha: 1971; A–Z of 
Goldwork with Silk Embroidery. Search Press, 2015. 
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zadní steh (perličkový) vytvářející rovnou linku stejně dlouhých stehů, uzlíčkový steh 
zrnitého vzhledu. 
Mimo tyto základní stehy využívá bílé vyšívání různé kombinace a varianty stehu 
řetízkového, kroužkovacího (smykového), krokvičkového a zdobné obšívání těchto stehů. 
Řetízkový steh tvoří řádek za sebou řazených smyček vytvářejících vzhled řetízku. 
K bílému vyšívání můžeme volně přiřadit vyšívání na síti a prolamování včetně techniky 
ažurového vyšívání. Výšivka je prováděna lněnou (nebo případně hedvábnou) přízí na 
lněné tkanině plátnové vazby, což zaručuje její pravidelnost. 
 

 
 

Přední a dvojitý prošívací steh (Holbein) Členění ploch lineárním stonkovým stehem, 
výplně ploch smykovacím stehem 

 

 

Řetízkový steh vyšívaný kovovou nití Krokvičkový a opletený krokvičkový steh 

Tabulka č. 15 
Bílé vyšívání a základní stehy. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Barevná výšivka vyniká na hedvábné tkanině užívané na svrchních liturgických oděvech. 
Plné ploché vyšívání v hladkém provedení bylo vyšíváno na tkaninu s podložní lněnou 
tkaninou společně vypnutou v rámu. Vyšívacím materiálem bylo většinou hedvábí pro 
svoji snadnou možnost barvení do jasných brilantních barev. Hedvábná barevná příze byla 
užívána hlavně pro ploché plné vyšívání, umožňovala stínovanou výšivku užitím stehu 
atlasového, saténového nebo rozpíchaného (rozpichovaného, rozeklaného). 
Atlasový, saténový steh vytváří výplň motivu do hladké plochy rovnoběžně vedle sebe 
kladenými stehy. Výplně větších ploch jsou vyšívány stejně dlouhými stehy v cihlovém 
stylu nebo střídavě stehy krátkými a dlouhými. Dokonalý přechod mezi dvěma barvami 
umožňuje výšivka (zvaná také malba jehlou) prováděná nestejně dlouhými atlasovými 
stehy v různém směru. Technika byla často užívána na barokních paramentech. 
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Rozděleným – rozeklaným (někdy rozpíchaným, rozpichovaným) stehem lze dosáhnout 
ještě jemnějšího pronikání dvou barev. Stínování je prováděno linkami vyšívaného stehu, 
následující steh rozpíchne (rozštěpí) nit stehu předchozího. Mimořádné kvality dosahovala 
výšivka rozeklaných stehů na středověkých sakrálních výšivkách. 
Kontrastem k hladké hedvábné výšivce je žinylková výšivka. Vyšívána základními stehy 
nebo lícově kladenou žinylkou – vlasovou přízí – vytváří velurové až mechové reliéfní 
plochy. 
Křížkový steh je prováděn dvěma na sebe kolmými stehy, vyšívanými na hrubších 
tkaninách s plátnovou nebo odvozenou vazbou (panama, kanava) jako výšivka v počítané 
síti. Na paramentech se křížková výšivka uplatňuje na středních zdobných dílech oděvu, 
celoplošně nebo v kombinaci s kovovou výšivkou. Křížková výšivka na liturgickém oděvu 
je prováděná obvykle vlněnou barevnou přízí, případně hedvábím. Křížková výšivka nebo 
její kombinace se objevují na rouchách v 17. století. Velkou oblibu si technika získala 
od 19. století v provedení vlnou na liturgické výšivce. 
Gobelínový steh, polokřížkový steh, je odvozený křížkový steh. Jednotlivé stehy jsou 
vyšívány úhlopříčně do pomyslné čtvercové sítě a jejich hustota určuje jemnost výšivky. 
Lze tak dosáhnout jemnější modelace a barevného tónování motivů. Proto je tato výšivka 
často kombinována s křížkovou výšivkou, která je základní. Gobelínově jsou vyšity např. 
figurální výjevy nebo detaily. 
 

 

 

Plné ploché vyšívání přes textilní podlož Gobelínový steh, křížkový steh  
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Rozdělený, rozeklaný, rozpíchaný, rozpichovaný 
steh 
– stínovaná výšivka 

Atlasový, saténový steh 
– stínovaná výšivka „malba jehlou“ 

 

 

Žinylková výšivka jištěná kotvícím stehem Uzlíčkový steh 

 
Tabulka č. 16 
Barevná výšivka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Kovová výšivka využívá především stříbrných nebo zlatých kovových nití (viz část A 
Textilní vlákna a materiály), bouilonů, lamel a pajetek.  
Jen tenké kovové nitě jsou užívány ve výšivce jako běžná vyšívací příze na plátnové 
tkanině, včetně užití základních stehů jako v bílé výšivce. Ostatní kovová výšivka je 
formována kovovou nití v líci a je pomocnou přízí kotvena k podkladové tkanině z rubu. 
Jestliže kovová výšivka pokrývá vyšívanou plochu celoplošně, je podkladovou tkaninou 
pouze pevná lněná tkanina. Pokud vyšívané motivy stojí na podkladě samostatně, 
základem je hedvábná tkanina zpevněná lněnou tkaninou. Kotvící nití je příze hedvábná, 
lněná, nebo bavlněná. Touto technikou jsou vyšívány samostatné motivy, reliéfně 
podkládané kartónem nebo lněnou přízovou výztuží. Kovová nit, případně lamela, je 
kladena kolmo přes výztuž jako v plném plochém vyšívání od jednoho kraje k druhému, 
kde je v okraji z rubu jištěna nití. 
Pro rovné výplně ploch (např. pozadí motivů barevné výšivky) je kovová  nit v líci kladena 
zdvojeně s užitím kotvícího stehu (formovacího, spojovacího) nití z rubu, vypíchnutou 
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v pravidelných délkách do líce, aby kolmo obtočila dvojici dracounů a vrátila se zpět do 
rubu. Kotvící stehy jsou formovány do vzorů. Ve středověkých a renesančních výšivkách 
je zdvojená kovová nit často kladena spirálovitě, kde vytváří terčovité nebo geometricky 
členěné plochy (pozadí figurálních liturgických výšivek). Pro zlatý kladený dracoun byla 
často užívána červeně vybarvená hedvábná kotvící nit. 
Barevné stínování na kovové výšivce (lazurová výšivka) je jednou z nejnáročnějších 
vyšívačských technik. Výšivka byla užita při zpracování figurálních motivů a objevuje se 
na nejstarších paramentech. Technika provedení využívá zdvojeného jemného zlatého 
dracounu kladeného rovnoběžně od okraje k okraji motivu. Kotvící nití je různobarevné 
hedvábí a hustota kotvícího stehu simuluje malířské stínování. Technika vyniká speciálně 
ve stínování záhybů oděvu vyšívaných postav. 
Efektním kontrastem k hladké dracounové výšivce je výšivka bouilony. Jemná drátková 
spirála (viz část A Textilní vlákna a materiály) je stříhána na potřebnou délku a navlékána 
na šicí nit a přišita v líci stejně jako korálky. Jako korálky byly krátké bouilony používány 
i pro přišívání jednodírkových kovových terčíků, pajetek. 
Kovová výšivka s růzností užívaného materiálu je i v kombinaci s barveným hedvábím 
bohatou studnicí kreativity v uplatnění všech možných stehů a jejich kombinací ve 
vyšívaných plochách zdobných částí parament. 
 

 
  

Kotvící (formující, jistící) steh Jištění plošně kladené kovové 
nitě kotvícím stehem 

Formování kotvícího stehu 
ve vazebném designu 

   

Formování kovové nitě 
kotvícím stehem do kruhu 

Plné ploché vyšívání lícově 
kladenou kovovou nití přes 
kartonovou podlož 

Kovová výšivka s kreativním 
použitím kovových nití, 
bouilonů a pajetek 

Tabulka č. 17 
Kovová výšivka. Foto: Alena Samohýlová, Radek Martinek. 
  
Techniku korálkové výšivky nacházíme prvotně na nejstarších a nejcennějších 
chrámových výšivkách v podobě nášivky pravých říčních perel. 
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Ze skleněných korálků se častěji využívaly sekané perlové trubičky, které kladením vedle 
sebe snadno vyplňovaly celé plochy. Odlehčená korálková výšivka využívá tzv. foukanice, 
duté korálky vnitřně stříbřené a povrchově barevně transparentně lakované. 
 

  

Výšivka říčními perlami Výšivka skleněnou sekanou tyčovinou 

Tabulka č. 18 
Korálková výšivka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Aplikovaná výšivka 
Pro aplikaci se využívaly především fragmenty a zbytky drahých vzorovaných hedvábných 
tkanin, z nichž byly vystřiženy díly do motivů aplikace. Výhodou hustých hedvábných 
tkanin je malá třepivost okrajů vystřižených motivů, které jsou pro aplikaci bez záložky na 
základní tkaninu přišity pomocným kotvícím stehem silnou konturovací nití. Kasule 
zdobené aplikací motivů z odstřižků prostých hedvábných tkanin (často i ze zbytků 
s pevným krajem) jsou konturovány gympou přišitou lněnou kotvící nití. Aplikace z 18. 
století využívaly hedvábné rypsové stuhy postupně tónované v osnovním směru od 
světlého odstínu k tmavému – ombré.270 Začišťovací konturou bývá háčkovaný řetízek 
z tenké gympy. Řetízek z barevných vlněných přízí je i sám o sobě aplikačním prvkem. 
 

                                                 
270 Ombré z francouzštiny: odstíněný, je označení pro barevnou tkaninu nebo přízi s pozvolnou změnou 
sousedních tónů barev. Barvení ombré bylo vyvinuto ve 40. letech 18. století ve Francii. 
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Aplikovaná výšivka 
řetízkovou šňůrkou 

Aplikace fragmentů hedvábných 
tkanin s konturou kovovou nití a 
gympou 

Aplikace z tónovaných 
rypsových stužek (ombré) 
s konturou z řetízkové šňůrky 
háčkované z jemné gympy 

Tabulka č. 19 
Aplikovaná výšivka. Foto: Alena Samohýlová, Radek Martinek. 
 
Strojová výšivka 
Potřeba mechanizace šití vznikla počátkem 19. století a první model šicího stroje z roku 
1814 využíval jednu nit a šil řetízkovým stehem.271 Stejně jako pro spojování dvou tkanin 
byl šicí stroj využíván pro výšivku. Strojová výšivka řetízkovým stehem od konce 19. 
století nahradila na běžných církevních zakázkách časově náročnou ruční výšivku. 
Šití na šicím stroji s vázaným stehem s dvojí nití (horní a spodní) mimo základní rovný 
steh umožnilo šití entlovacím stehem a cikcak stehem s regulovatelnou šířkou a hustotou. 
Tohoto šití bylo využito pro výšivku plným stehem. 
 
 
G) Krajka272 
 

                                                 
271 Varianta prvního nerealizovaného šicího stroje byla patentována Angličanem Thomasem Saintem v roce 
1790. Kolem roku 1800 sestavil Němec Balthasar Krems z Mayen v Porýní šicí stroj pro řetízkový steh 
vybavený objevným vynálezem – jehlou s ouškem ve špičce. První model šicího stroje z roku 1814 
rakouského vynálezce Josefa Madespergera využíval jednu nit a šil řetízkovým stehem. Realizován byl až 
stroj francouzského krejčího Barthélmyho Thimmoniera z roku 1830, jenž šil také řetízkovým stehem. 
PÁVEK, Miroslav, Textilní výroba v historickém přehledu. Praha: 1971. 
272 MERTOVÁ, Petra – DRÁPALOVÁ, Lenka – KONDROVÁ, Marta – SAMOHÝLOVÁ, Alena – PETRÁKOVÁ, 
Blanka – REJZLOVÁ, Martina. Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu. Strážnice: Národní ústav lidové 
kultury, 2013.; Renessance en Barok. Textilia uit eigen Bezit. Stad Gent-museum voor Sierkunst-
JanBreydelstraat 5 van 16 december ´88 tot en met 5 maart 1989. Gent: 1989; VESELSKÁ, Dana, Krajky ze 
sbírek židovského muzea v Praze. Praha: Židovské muzeum, 2004, s. 15.; MAY, Florence Lewis, Hispanic 
Lace and Lace Making. New York: 1939; GWYNNE, Judyth L., The Illustrated Dictionary of Lace. London: 
B. T. Batsford Ltd, 1997. 
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Krajka byla vyráběna ze všech typů textilních nití. Krajka z kovových nití je obecně méně 
tvárná a tuhá, proto byla využita jako borty. Krajka z textilních přízí byla častěji použita 
jako obvodová krajka zdobící lemy spodních liturgických oděvů, alb a rochet. Tyto krajky, 
textilní i kovové, nazýváme krajky metrové a páskové. Proto rozlišujeme krajku s oběma 
rovnými nebo zdobně tvarovanými podélnými okraji, zvanou vložka, a krajku s jedním 
rovným krajem a jedním tvarovaným krajem (cípky, obloučky) – krajka okrajová, 
obvodová. 
Z krajkářských technik se nejvíce uplatnila krajka paličkovaná, krajka šitá, krajka 
síťovaná, háčkovaná, drhaná a později i strojová krajka. 
 
Šitá krajka 
Šitá krajka je nejstarším typem krajky. Princip techniky vychází z výšivky, spočívá 
v zdobném začišťování krajů tkaniny s použitím především variant stehu smykovacího. 
Provádí se šitím jehlou s návlekem nitě a zachytáváním stehu za steh již dříve vytvořený. 
Postupně se kompozice stehů oddělila od podložní tkaniny, a tak vzešla  z výšivky tato 
speciální technika.273 K výrobě šité krajky se v době jejího vrcholu používaly nejjemnější 
bavlněné nitě, ze kterých se šily nejvzácnější a nejdražší práce. Používal se i velmi jemný 
len (tzv. belgické nitě). Široké bruselské krajky s květinovými motivy pro spodní okraje 
alby byly mnohdy kombinací krajky paličkované a šité. Nejjemnější hedvábné šité krajky 
vznikaly v klášterních sklepech při stabilních klimatických podmínkách majících vliv na 
pevnost jemných nití při šití (krajka DʼArgentan, DʼAlençon). I v Anglii vznikly specifické 
druhy šité krajky (Hollie, Carrickmacross). 
 

  

 

Metrová lněná šitá krajka Bruselská hedvábná šitá krajka Detail z hedvábné šité krajky 

Tabulka č. 20 
Šitá krajka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Vyšívaná krajka 
Řetízkový steh může být tvořen kromě jehly také háčkem. Technika nazývaná celosvětově 
„tamburování“ našla mnohem širší využití než jen šití jehlou. S krajkou je technika 
aplikována především na tylovou tkaninu. Tamburovou technikou za pomoci háčku je 
vyšívána lierská krajka (Lier lace) a irská limerická krajka (Limerick lace). Oproti 
strojnímu šití řetízkového stehu je při jeho ručním šití přiváděna šicí nit z rubové strany 
tkaniny. Krajka, vyšívaná na tylu jehlou, využívá mimo řetízkového stehu i ostatní druhy 
stehů, především přední steh. 
 

                                                 
273 Postup spočívá v našití kontury vzoru krajky pomocnou nití kotvícím stehem na pomocnou hladkou (např. 
voskovanou, škrobenou) tkaninu, mezi konturou jsou šity stehové výplně, kontury obšity a po přestřižení 
pomocné nitě se sejme hotová krajka. 
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Vyšívání na tylu Technika vyšívání krajky na 
tylu 

Krajka vyšívaná technikou 
stahováním nití v tkanině – 
prolamováním 

Tabulka č. 21 
Vyšívaná krajka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Krajka paličkovaná 
Technika se vyvinula z tkaných kovových bort, kde jsou původní osnovní a útkové nitě 
jednotlivě navinuty na cívku, špulku, paličku. Do výrobku se nitě proplétají, kříží a kroutí, 
aniž by se tak dělo v kolmém směru na sebe jako u tkanin. Provázání nití do motivů 
probíhá v párech a je usměrněno mezi dva podélné okraje šíře krajky. Většina metrových 
paličkovaných krajek určených k lemování nebo členění církevních textilií byla 
manufakturním zbožím, pokud nebyla paličkována přímo v klášterech. 
Krajka řetízková je nejjednodušší typ krajky, se základním konstrukčním prvkem – 
řetízkem, tvořeným proplétáním čtyř nití. Krajka bývá tvořena jako obvodová, s ostrými 
trojúhelníkovými nebo vysokými obloučkovými cípky ve stylu italské reticelly. Vyskytuje 
se paličkována z hedvábných, lněných i kovových nití na liturgických předmětech 
především v 17. století. 
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Barevná hedvábná řetízková 
krajka 

 Lněná řetízková paličkovaná 
krajka typu reticella 

Rekonstrukce řetízkové kovové 
krajky ze 17. století 

Tabulka č. 22 
Krajka paličkovaná, řetízková. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Kovová krajka je obecně málo tvárná a tuhá. Nejběžnější kovovou krajkou je metrová 
okrajová krajka vějířková, cípková. Krajka je z dracounu, leonského přediva a kovové 
lamely. Lamela prochází podélně v rovném kraji a je součástí vějířků tvořících 
obloučkový, cípkový druhý okraj krajky. 
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Cípková krajka, 
paličkovaná 
z dracounu a kovové 
lamely 

Krajová cípková 
krajka, paličkovaná ze 
stříbrného dracounu 
s obtahovačkou 

Metrová oboustranná 
cípková krajka 
z leonského přediva, 
efektního dracounu 
a kovové lamely 

Kovová krajka, 
paličkovaná 
pro konkrétní použití 
s úpravou velikosti 
raportu vzoru 

Tabulka č. 23 
Kovová krajka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Krajka španělského typu je velice řídká kovová krajka, vyskytující se často na církevních 
předmětech již od 15. století.274 Je to jednoduchá několikapárová kovová krajka, 
využívající kombinaci tenkého a silného dracounu, kde silný dracoun, často zdvojený, tvoří 
základní jednoduché linie dekoru. Další charakteristikou je často se vyskytující motiv 
perlovce ze silné kovové nitě, tvořený ze dvou do sebe zapadajících zrcadlově obrácených 
vlnovek. Krajka španělského typu často využívá i kombinaci obou barev drahého kovu, 
stříbrného i zlatého dracounu. Pro řídké provázání je vždy užita jako nášivka (aplikace).275 
Technika se v rozvinuté podobě uplatnila na českých synagogálních textiliích na konci 17. 
století v rozsahu, který nemá ve světě obdoby. I tato krajka je vyráběna jako kovová 
metrová krajka použitá k členění a lemování textilií. 
Na českých křesťanských bohoslužebných oděvech byla technika rozvedena z metrové 
krajky do ploch a bohatě rozšířena o množství technik a půdic běžných v paličkované 
krajce. 

                                                 
274 Nákupem luxusního krajkářského zboží na evropských trzích židovskými obchodníky a díky jejich 
rozsáhlým kontaktům sahajícím do vzdálených oblastí Ruska, Balkánu nebo Španělska byla do Čech a na 
Moravu přinesena technika krajky, jejíž styl u nás zdomácněl, rozvinul se do vlastní podoby a zdobí četná 
paramenta a židovské textilie. Viz VESELSKÁ, Dana. Krajky ze sbírek židovského muzea v Praze. Praha: 
Židovské muzeum, 2004, s. 15. 
275 MAY, Florence Lewis. Hispanic Lace and Lace Making. New York: 1939, s. 133–134. 
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Celkové provedení této unikátní kovové krajky plně splňuje název guipura.276 Základní 
linie motivu a široké kontury vzoru jsou provedeny dvěma způsoby. Jedním je technika 
oplétání,277 kde mezi dvěma nebo více napnutými osnovními nitěmi je hustě protkáván 
útek ve smyslu vazby útkového rypsu, proplétaný do dlouhých tvarovaných pásů.278 

Druhou technikou je hustý kolmý ovin přes kartonový tvarovaný základ. To vše 
z dracounu, leonského přediva, drátku a kovové lamely. 
 

   

Úzká kovová krajka 
s proplétáním 

Rekonstrukce kovové 
krajky 
s obtahovačkou 

Řídká kovová krajka 
španělského typu 

Tabulka č. 24 
Krajka španělského typu. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Slovanské, východoevropské druhy krajky jsou ručně paličkované metrové lněné krajky 
různých šíří, zdobící často dolní část a rukávy alby, bílé lněné církevní prádlo a kostelní 
textilie. Krajky jsou obecně hrubšího provedení, ze silnějších nití, paličkovány jako 
páskové nebo mnohopárové. Základem motivů páskové krajky279 je nekonečná páska, 
paličkovaná z několika párů plátnové vazby, která se hadovitě kroutí a vlní do motivů 
vějíře, jednoduchých květů, jablíček a vlnovek.280 Propojení pásky v šíři krajky je 
technicky i krajově rozdílné. Od prostého přiháčkování pásky k pásce, přes kroucené 
spojky, řídké dvoupárové půdice, buňkovou půdici, až po výplň paličkovanou do kroužků 

                                                 
276 Guipura (z franc.: guiper = obalit) je původně druh krajky nebo pozamentu zhotoveného z proužku, 
lamely, stužky pergamenu, kůže, kartónu, kovu, obetkané hedvábnou, zlatou nebo stříbrnou nití. V ploše a na 
obvodu motivů krajky jsou paličkována očka pro aplikaci na podklad. Později byl termín guipura použit pro 
rozdílné (i čistě textilní) druhy okrajových krajek. 
277 KAVKA, Josef, Domácí vševěd: illustrovaný slovník vědomostí ze všech oborů domácího hospodaření. Díl 
II. Praha: F. Šimáček, 1907, s. 326. 
278 V terminologii paličkování je to lístkovina, tvarovaná pouze do čtverečků nebo lístečků. 
279 Krajka pásková má své varianty v celé Evropě. Například krajka milánská je v plátnové pásce zdobena 
dalšími technikami, ve vlámské krajce nepřechází páska kontinuálně a spojitě z motivu do motivu. 
280 Názvy krajek jsou odvozeny podle základního motivu krajky, např. jetýlková. 
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a osmiček z úzké pásky (4 páry) – krajka zákrutková. Má-li základní páska ve středu 
podélně vedené dva „vložené“ páry kroucené přes vodivý pár proti sobě a vytvářející 
reliéfní řetízek pro zvýraznění motivu, je tento typ slovanské krajky uváděn jako klášterní 
práce. Mnohopárová krajka z východoevropského okruhu krajek je paličkována 
v jednoduchých technikách paličkované krajky bez výrazné vzorové charakteristiky. 
 

  

Metrová lněná krajka paličkovaná z jednoduché 
pásky a využívající techniku pláténka 

Metrová lněná krajka zákrutková 

Tabulka č. 25 
Lněná krajka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Západoevropské druhy281 paličkované krajky jsou metrové krajky mnohopárové. 282 Nitě 
z půdice přirozeně přecházejí do motivu vzoru paličkovaného v hustším a výraznějším 
provedení (plátno, polohod) a zvýrazněné vkládanou obtahovačkou, tj. silnější konturovací 
nití. Tyto jemné krajky byly paličkovány převážně z lněné nebo hedvábné příze, později i 
z příze bavlněné. Pro církevní paramenta to byl převážně dracoun, leonské předivo a 
kovová lamela, kterými není možné dosáhnout takové jemnosti, proto byly typy a techniky 
západoevropských druhů krajky pro paramenta využívány jen ojediněle a ve 
zjednodušených variantách. Na jemných kovových krajkách pro paramenta je nejčastěji 
základní půdicí půdice dírková, šikmá čtvercová síť, která je typická pro typ krajky 
torchonské. Paličkovaná byla jako okrajová krajka našívána na paramenta a i široká (až 12 
cm) sesazována do plochy a vykrývající i celé díly parament, např. střední díly kasulí, 
lemy a štítky pluviálů, kde krajka nebyla konečným výzdobným prvkem, ale byla přes ni 
ještě vyšita bohatá hedvábná barevná výšivka. 
 

                                                 
281 Západoevropské typy krajky se vyznačují vzorovou rozmanitostí, jsou založené na návrzích malířů, 
umělců a výtvarníků; jemností použitého textilního materiálu; velkou hustotou vypracování; množstvím 
rozdílné druhové charakteristiky. Krajka, jejíž druh, odlišný např. použitou půdicí, se nejvíce rozšířil v 
určitém zeměpisném území, nese název této oblasti, jako krajka bruselská, bruggská, valencienská, malínská, 
brabantská, vlámská atd. 
282 Mnohopárová krajka je zde chápána v desítkách párů paliček oproti slovanské krajce, jejíž mnohopárová 
metrová krajka je paličkována jen v množství jednotek párů. 
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Lněná 
mnohopáro-
vá krajka 

Pásková krajka s buňkovou 
půdicí (Milano) 

Lněná paličkovaná krajka 
 s dírkovou půdicí 

Mnohopárová kovová 
krajka (Torchon), 
polovina 18. století 

Tabulka č. 26 
Paličkované krajky lněné a kovové. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Krajka síťovaná 
Základní síť je vytvářena vázáním uzlů jednou nekonečnou nití pomocí jehly a dřívka, 
určujícího velikost ok čtvercové sítě. Pro síťovanou krajku je vytvořená síť jen textilním 
základem pro následnou výšivku vzoru. Vzor je tvořen vyplňováním ok protkáváním 
plátnovou vazbou do vypnuté sítě. 
Původ vzorů na síťovaných pracích na doložených sítích leží pravděpodobně ve 
středověkých klášterech, což samo dává smysl využití krajky na církevním oděvu a textilní 
chrámové výzdobě. Podobnou variantou je vyšívání do tkané perlinkové sítě. 
 

 

 

Síťované metrové krajky s vyšíváním v síti Vzorník metrových krajek s vzorováním 
zmnožením síťovacích ok do peciček 

Tabulka č. 27 
Krajka síťovaná. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Krajka háčkovaná 
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Je to nejmladší krajkářská technika, přestože základ je znám již z doby bronzové. Kolem 
roku 1850 se běžně háčkovaly podkladové sítě pro krajky, vložky, obruby a lemy, zejména 
pro napodobení renesanční šité krajky. Háčkovaná krajka je typickým představitelem 
krajky konce 19. století. 
Technika pracuje s jednou nekonečnou nití, pomůckou je háček a základními konstrukčním 
prvkem je řetízek, krátký a dlouhý sloupek. Háčkované krajky nahradily na církevním 
prádle a plátěných textilních obřadních předmětech již poškozené původní krajky. Pro 
tento účel byla nejběžnější krajka háčkovaná ve filetovém stylu, to je čtverečková síť 
háčkovaná z řetízku a dlouhých sloupků a vzorovaná sloupkovou výplní vzorových 
čtverečků sítě. Z výrazných stylů háčkované krajky nelze opominout irskou květinovou 
krajku. 
 

 

 

 

Háčkovaná krajka filetového 
typu 

Háčkovaná krajka z řetízku a 
dlouhých sloupků 

Háčkovaná krajka 
komponovaná 
a spojovaná do pásu a plochy 
ze základních terčovitých 
motivů 

Tabulka č. 28 
Krajka háčkovaná. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Krajka strojová283 
Strojová krajka se vyvíjela postupně od 3. čtvrtiny 18. století od tvorby jednoduché sítě 
s horizontálními oky. Realizace patentů z 18. století však neměla dlouhého užívání pro 
rychle se rozvíjející techniku strojů. Vývoj strojů byl založen na zájmu přesně imitovat 
ruční výrobu krajek, včetně specifik různých regionů. Základem pro konstruktéry byly 
šikmo tkané tkanice, od jejichž techniky proplétání se strojová krajkářská technika 
vyvíjela. Do vývoje zasáhl i Jacquardův stroj, patentovaný roku 1801 (Joseph Marie 
Jacquard 1752–1834), na děrné štítky a vzory vytvářené litografickou metodou. Samuel 
Clark a James Mart z Nottinghamu roku 1812 vyvinuli Puscher (Bobbinet-Jacquard) stroj, 
imitující krajkářské plátno, polohod a pikotky. V roce 1838 již Pusher stroj dokázal 
imitovat krajku chantilly. Zároveň se vyvíjel mechanický kruhový krajkářský stav pro 
nejjednodušší metrové krajky – Barmen lace (1853, Heathcoat’s Circular Bobbinet 
Machine), které jen jejich strojní pravidelnost odlišuje od ruční výroby. 
 

                                                 
283 K tématu viz GWYNNE, Judyth L., The Illustrated Dictionary of Lace. London: B. T. Batsford Ltd., 1997; 
EARNSHAW, Pat, Lace Machines and Machines Laces. London: B. T. Batsford Ltd., 1986. 
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Jednoduchý metrový typ 
strojové krajky 

Strojové krajky imitující 
paličkovanou krajku 

Strojová krajka imitující 
filetovou techniku 

 

 

 

Strojová krajka s motivy 
páskové krajky 

Jemná strojová krajka 
simulující druhy 
západoevropské krajky 

Metrová strojová krajka 
simulující ruční krajku 
s motivem 

Tabulka č. 29 
Strojová krajka. Foto: Alena Samohýlová. 
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Summary 
 

In the Czech environment, the presentation of historical liturgical vestments as a specific 
textile material has not yet received systematic attention. The fact of the insufficient 
processing of this area is generally given by the historical and political development in the 
Czech lands after 1948, which did not support the research and presentation of liturgical 
vestments for ideological reasons. The situation has gradually begun to improve since the 
1990s, when liturgical textiles could be used naturally in short-term and long-term 
presentations of various kinds again. The above-mentioned project devoted to various 
aspects of liturgical textiles attempts to correct the absence of a continuous research 
interest and methodological elaboration of the given area of liturgical vestments.  
The presentation of sensitive historical textiles places high demands on the exhibition 
conditions. State, church or private memory institutions, which store liturgical vestments 
and textiles in their collections, base their presentation on the standards applicable to the 
display of historical textiles, which define primarily the climatic and lighting conditions of 
the presentation. In this respect, the methodology summarizes the principles that are a 
prerequisite for the presentation of historical textile materials, including paraments.  
Liturgical vestments belong to the oldest layer of textile monuments, but at the same time, 
they are a specific garment type. If their presentation is to approach the original cult 
function, it is not possible to omit the original way and principles of dressing them (the 
way of the layering of clothing elements, the correct use of individual clothing elements 
according to the liturgical event, clothing elements belonging to church dignitaries - 
pontifical vestments, etc.). The choice of the final method of exhibition are the specifics of 
the presentation of paraments and at the same time a difficult task. 
Although liturgical textiles have been increasingly sought after in recent years for 
presentations of various types, no separate text has yet addressed the various aspects of the 
issue of its exhibition. As mentioned above, the presentation of liturgical textiles may in 
some respects be based on general recommendations for the care and display of historical 
textiles. The individual chapters of the methodology refer to relevant domestic and foreign 
publications, articles and electronic resources. 
The topic of exhibition adjustment elements (e.g., exhibition mannequins) is usually 
focused on the presentation of fashion and clothing accessories, it is only exceptionally 
directly related to liturgical textiles. 
As mentioned above, the methodology called Liturgical Vestments and Methods of their 
Presentation summarizes the currently valid principles of liturgical textile presentation 
(climatic, lighting conditions, protection against pollutants). These principles are presented 
in the context of the presentation of paraments in various types of exhibition and non-
exhibition spaces (presentations in museums, monuments and occasional presentations in 
sacral buildings).  
Part of the methodology is devoted to the method of presentation, which is closely related 
to the choice of exhibition adjustment elements (modification of universal adjustment 
elements for the needs of a specific garment or production). The preparation of the 
paraments presentation is conceived here as a complex activity taking into account the 
curatorial intention, the current state of the historical liturgical vestment and, last but not 
least, the financial possibilities of the exhibitor.  
Considerable attention is also paid to the modification of existing adjustment elements 
(ready-made hangers, parament hangers, universal stands and mannequins) and especially 
the production of corpora tailored to specific vestments, which are most suitable for the 
presentation of historical paraments in terms of their protection. These parts are based 
primarily on the detailed photographic and pictorial documentation of the production 
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process with an additional commentary, which may serve as a working guide. The sub-
chapter devoted to suitable materials for the treatment and production of adjustment 
elements is important too. The presentation of liturgical textiles in copies is also 
mentioned, including two specific, but very different examples of its realization. 
The methodology draws on the practical experience and knowledge of museum staff and 
researchers in the field of liturgical vestments284 and the study of professional foreign and 
domestic literature. The broadly conceived methodology is intended primarily for 
employees of memory institutions, the National Heritage Institute employees, church 
institutions and organizers of occasional presentations of liturgical vestments. The 
methodology is not primarily intended for specialized museum institutions which have 
their own conservation department and a team providing various aspects of the 
presentation, but it is intended to serve as a clear and instructive tool for a wide range of 
people interested in this issue.  
The fact that the target group of target users of the methodology is very broad and diverse 
was reflected in the final version of the text. The general formulations of standards for 
exhibiting fragile textile material, which are valid for all users of the methodology, are also 
adapted to the needs of various exhibition space options users of the methodology may 
have (museum space, exhibitions in sacral buildings and monuments, etc.). For the same 
reason, the methodology offers a whole range of possible solutions to some problems when 
exhibiting paraments, such as adjustment elements. For individual problems associated 
with the presentation of liturgical textiles, we present possible solutions that range from 
very demanding and maximally effective in the protection of historical liturgical textiles to 
those that are not time-consuming and financially demanding, but at the same time less 
effective. It is then up to the organizer of the presentation what variant of the solution 
he/she chooses for the situation concerned (from long-term presentation of paraments to 
short-term events such as the Night of Churches) and whether he/she decides to outsource 
the production of exhibition aids or takes a DIY (Do It Yourself) approach, while always 
providing protection and care of historical liturgical vestments. 
 
The text of the methodology is divided into two main parts, which are further divided into 
individual thematic chapters. 
 
I. The introductory part is theoretical and historical: 
1) Reasons for presenting liturgical vestments. This chapter presents liturgical vestments as 
a multi-layered material offering a wide range of reasons for presentation, along with the 
usual ones (artistic quality of paraments) and the less frequently used alternatives 
(liturgical textiles, its modifications, repairs and restorations). It proposes possible 
resources for various purposes of the presentation, which may be used to achieve the 
presentation intention. 
2) Liturgical vestments and textiles as a source of information. The brief chapter covers 
two rarely used areas of liturgical vestments and textile presentation mentioned in the first 
chapter (liturgical vestments as aristocratic donations; Christian and Jewish religious 
textiles). 
3) Development of liturgical textile presentation. The last chapter of the first part is the 
most extensive one and it offers an insight into the development of the reasons for the 

                                                 
284As part of the NAKI II project, the Ornamenta Episcopi exhibition took place in 2020 in the crypt of the of 
Saint Wenceslas Cathedral in Olomouc and the Archdiocesan Museum. Exhibition catalogue: MARTINEK, 
Radek – JONOVÁ, Jitka (eds.), Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály. Olomouc: 
Vydavatelství Univerzity Palackého, 2020. Photographic documentation of the exhibition is used in this 
methodology. 
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presentation of liturgical vestments in the Czech lands since the middle of the 19th century 
and their gradual change during the 20th century. It deals with the role of diocesan 
museums in the presentation of paraments and presents important foreign exhibitions and 
expositions of this material.  
 
Part II is focused on exhibition practice and the conditions of the presentation of historical 
liturgical vestments:  
4) Exhibition spaces. The chapter deals with the conditions of the safe presentation of 
historical textile material and the specifics of presentation within the museum-type 
exhibition space and presentation in sacral buildings and monuments. 
5) Presentation and current condition of the exhibit. The chapter focuses on the evaluation 
of the current physical condition of liturgical textiles before display, it presents the range 
of damage and its impact on the presentation.  
6) Restoration and conservation of liturgical vestments. The chapter builds on the previous 
topic and briefly summarizes the principles of conservation and restoration interventions 
on historical textiles. 
7) The final method of exhibition of liturgical textiles in the exhibition. The most 
comprehensive chapter deals in detail with the selection of a suitable adjustment material 
for the exhibition presentation of historical liturgical vestments. It offers a range of 
solutions for the presentation of individual types of garment and textiles depending on the 
purpose of the presentation, the duration of the exhibition and, above all, the financial 
possibilities of the exhibition organizer. The chapter includes illustrative instructions for 
adjusting the hangers and making corpora or using mannequins. 
8) Installation of liturgical vestments in the exhibition. The brief chapter summarizes the 
principles of installation of historical textiles in the exhibition space and draws attention to 
the principles of the safe transport of historical textile material for the exhibition. 
9) Presentation of historical liturgical vestments and the use of copies. The chapter draws 
attention to the possibilities of presenting historical liturgical clothing and textiles using 
their copies. It illustrates the demanding process of producing copies of historical 
paraments on two specific but completely different examples. 
10) Information sources and education. The final chapter deals with information sources at 
the exhibition, labels and accompanying texts and education for individual visitor groups 
in more detail. 
 
The methodology is supplemented by a separate appendix-overview of selected textile 
materials, fabric weaves, textile fibres and decorative techniques, which may serve as a 
guide for the technological description of historical textile material, e.g., in the preparation 
of labels. 
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Obrazová příloha a autoři fotografií 
 
Obr. 1 
Liturgický průvod pro bohoslužbu s velkou asistencí. Joachim Oortman 
podle předlohy Franse Pourbuse, počátek 19. století. Soukromá sbírka. 
Foto: Radek Martinek, 2019. 
 
Obr. 2  
SZ Konopiště. Černá kasule zlatě zdobená s Pražským Jezulátkem (K-35386). Volba ikonografického motivu 
je současně i dokladem zbožnosti objednavatele Františka Ferdinanda dʼEste, Vídeň, přelom 19. a 20. století.  
Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 3 
Kasule pro kostel Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, podle návrhu Josefa Fanty z roku 1912 
provedl Paramentní ústav Křesťanské akademie v Praze. Arcibiskupství Olomouc, Arcibiskupský palác, inv. 
č. 3B-5166Foto: Markéta Lehečková, 2020. 
 
Obr. 4–6 
SH Karlštejn. Kasule darovaná císařovnou Marií Terezií Kolegiátní kapitule Nanebevzetí Panny Marie na 
hradě Karlštejně, opatřená iniciálami císařovny s císařskou korunou a letopočtem 1778 (KA04567). Podle 
ústní tradice se na výzdobě paramenta, jehož je kasule součástí, spolupodílela i donátorka, císařovna Marie 
Terezie. Foto: NPÚ ÚPS Praha a David Brož. 
 
Obr. 7–10 
SZ Konopiště. Kasule zhotovená z dvorské uniformy zemřelého Bohuslava Chotka (K-35404).  
Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 11 
SZ Březnice. Dvorská uniforma zdobena výšivkou kovovými nitěmi a lamelami zlaté barvy (BN02515). Tyto 
výšivky mohly být po smrti vlastníka uniformy sňaty a užity jako ozdoba kasule uchovávající tak památku 
zesnulého. 
Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 12 
Znak kardinála Wolfganga Hannibala hraběte von Schrattenbach na kasuli a na pláštíku na Tóru.  
Kasule se znakem kard. Schrattenbacha (výřez). Římskokatolická farnost sv. Václava, (KP 4450) Foto: 
Muzeum umění Olomouc. Markéta Lehečková, 2020. 
 
Obr. 13 
Znak kardinála Wolfganga Hannibala hraběte von Schrattenbach na kasuli a na pláštíku na Toru. 
Pláštík na Tóru se znakem kardinála Schrattenbacha, Židovské muzeum v Praze. 
 
Obr. 14 
Pokladnice katedrály sv. Víta, pohled do vitríny s kasulemi, tradicí spojovanými s osobou sv. Václava a sv. 
Vojtěcha. Převzato z: A. Podlaha. Ilustrovaný katalog pokladu chrámu sv. Víta v Praze, Praha 1930, s. 92 
 
 
Obr. 15 
Figurína v chórovém oděvu s almucí a fotografie.  
Propojení instalované figuríny s fotografií. Dochovaná almuce byla prezentována spolu s fotografií jejího 
pravděpodobně posledního nositele, dómského faráře J. Lantsche. Římskokatolická farnost sv. Václava. Foto: 
Markéta Lehečková, 2020. 
 
Obr. 16 
Mitra se sv. Václavem a Palladiem z kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi, restaurovaná a upravená před 
rokem 1938 za použití barokních výšivek. Restaurování podle návrhu Josefa Fanty provedl Paramentní ústav 
Křesťanské akademie v Praze. Foto převzato z: Pestrý týden, 1938, roč. 13, č. 36, s. 7. 
 
Obr. 17–18 
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SZ Konopiště, kasule zhotovená ze svatebních šatů hraběnky Sofie Chotkové (K-35408). Foto: NPÚ ÚPS 
Praha.  
 
Obr. 19 
 Svatební fotografie Františka Ferdinanda dʼEste a Sofie Chotkové na zámku Zákupy, dochovaná jako 
součást sbírky fotografií rodiny Chotků z Velkého Března.  Foto: NPÚ ÚOP Ústí nad Labem. 
 
 
Obr. 20 
Synagogální pokrývka z válečného  vozu z pražské Pinkasovy synagogy s vloženým hedvábným sametem 
s motivem granátových jablek, vyhotoveným v severoitalských (florentských?) tkalcovských dílnách v 80. 
letech 16. století (Židovské muzeum v Praze, inv. č. ŽMP 40.974).  
 
Obr. 21 
Schlosserův ornát. Dvojice dalmatik a kasule darované v roce 1842 frankfurtským obchodníkem Fritzem 
Schlosserem. Dóm sv. Bartoloměje, Frankfurt nad Mohanem. Vystaveno: Dómské muzeum Frankfurt nad 
Mohanem. ©Dommuseum Frankfurt, Foto: Wolfgang Günzel. 
 
Obr. 22 
Vatikánská výstava, prezentace jubilejních darů papeži Lvu  III. v Braccio Nuovo Muzea Chiaramonti. 
Kasule s příslušenstvím byly prezent vány v oboustranně prosklených vitrínách usazených v dřevěných 
rámech. Převzato z: Die Vaticanische Ausstellung in Wort und Bild, Wien: St. Norbertus Buch- u. Kunstdr., 
1888, s. 188. 
 
Obr. 23 
Vatikánská výstava darů papeži Lvu  III. v Muzeu Chiaramonti, adjustace zlaté soupravy (kasule, dalmatika a 
tunicella na stojanech) darované knížecími rodinami Borghese, Aldobrandini a Salviati. Převzato z: Die 
Vaticanische Ausstellung in Wort und Bild, Wien: St. Norbertus Buch-u. Kunstdr., 1888, s. 259. 
 
Obr. 24 
Pohled do Průmyslového paláce Všeobecné zemské (Jubilejní) výstavy v Praze roku 1891. Foto: Sto let 
práce, Zpráva o Všeobecné zemské výstavě v Praze 1891, díl I. a II., Praha 1893, s. 213. 
 
Obr. 25 
Národopisná výstava Českoslovanská v Praze, prezentace liturgických oděvů (kasulí) ve vitrínách a 
antependia v Oddělení církevním katolickém v Průmyslovém paláci. Převzato z: Podlaha, A. – Šittler, E. 
Církevní oddělení katolické, In: Národopisná výstava Českoslovanská v Praze 1895, Hlavní katalog a 
průvodce, 3. vyd., 1895, tiskem Ed. Beauforta, nákladem Výkonného výboru, s. 372. 
 
Obr. 26 
Prezentace výrobků Křesťanské akademie v Praze a jejího Paramentního ústavu při příležitosti celostátní 
výstavy v Brně roku 1928. Převzato z: Nabídkový katalog Křesťanské akademie v Praze [nedat., nestr.]. 
 
Obr. 27 
Oblastní muzeum v Litoměřicích, expozice s prezentací renesanční kasule a dorzálního kříže v přístěnných 
vitrínách223 vznikla v letech 1980–1982. Stav krátce před uzavřením a přestavbou expozice v roce 2021. 
Foto: Pavlína Gutová, Oblastní muzeum v Litoměřicích, 2021.  
 
Obr. 28 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, stálá expozice z let 2000–2014 s prezentací parament v patře (zv. 
nebe). Architektem expozice byl Petr Hornek, který současně navrhl univerzální paramentní stojany. Foto: O. 
Kocourek, Uměleckoprůmyslové museum v Praze.  
 
Obr. 29 
Stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy umístěná ve skříních v budově živnostenských škol v Praze, 40. 
léta 20. století. 
Foto: Muzeum Novojičínska, 2021. 
 
Obr. 30 
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Klobouk pražského arcibiskupa Lva Skrbenského z Hříště, výrobce Cappelleria Cesare Centra, Roma, ze 
sbírek Muzea Novojičínska, počátek 20. století. 
Foto: Radek Polách, 2013. 
 
Obr. 31 
Solideo papeže Jana Pavla II., na vnitřní straně značka Marianistů (Societas Mariae), ze sbírek 
Arcidiecézního muzea kardinála Karola Wojtyły v Krakově, 2. třetina 20. století. 
Foto: Radek Polách, 2017. 
 
Obr. 32 
Prezentace historických církevních pokrývek hlavy na putovní výstavě „Dámy a pánové, držte si klobouky“ 
v Národním muzeu v Kielcích (Polsko). Foto: Radek Polách, 2017. 
 
Obr. 33 
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: Radek Martinek, 2019.  
 
Obr. 34 
Výstavní a prodejní prostory firmy A. Flemmichʼs Söhne nav žené v roce 1919 architektem F. Ohmannem. 
Z firemního katalogu vydaného v roce 1920.  
 
Obr. 35 
Kasule z pokladnice chrámu sv. Víta, instalace z roku 1930. Převzato z: A. Podlaha, Ilustrovaný katalog 
pokladu chrámu sv. Víta v Praze, Praha 1930, s. 91. 
 
Obr. 36 
Expozice parament v Arcidiecézním muzeu Olomouc (součást výstavy Ornamenta episcopi). Foto: Markéta 
Lehečková, 2020.  
 
 
Obr. 37 
Špatně osvětlený předmět se silně přesvícenou levou částí. Foto: Daniela Schalldach, 2020. 
 
Obr. 38 
Olomouc – krypta katedrály sv. Václava. Krypta katedrály se již od 70. let 20. století využívá 
k příležitostným výstavám. Jsou zde trvale instalovány vitríny, které umožňují bezpečnou prezentaci 
citlivých předmětů (paramenta, preciosa apod.), zároveň jako někdejší liturgický prostor, ve kterém jsou 
oltáře, umožňuje krypta vytvořit tematické scény. Výstava Ornamenta episcopi. Foto: Markéta Lehečková, 
2020). 
 
Obr. 39 
Noc kostelů. Pardubice, kostel sv. Bartoloměje. Prezentace parament a dalších liturgických předmětů 
doprovázená odborným výkladem. Foto: Antonín Forbelský, 2011. 
 
 
Obr. 40 
Noc kostelů. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blučina, 28. květen 2021. Foto: Vladimír Bimka/ Člověk a 
víra. 
 
Obr. 41 
Noc kostelů, Znojmo, 9. červen 2017. Foto: Radomír Muzikář/Člověk a víra. 
 
Obr. 42 
Prezentace oděvů na Jezulátku v liturgických barvách. Noc kostelů, sv. Pankrác, Praha-Nusle, 28. květen 
2021. Foto: Martina Řehořová/ Člověk a víra. 
 
 
Obr. 43 
Moderní kasule s motivem sv. Jana Sarkandra, umístěná v dolní části kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, 
vedle mučících nástrojů, na nichž byl sv. Jan Sarkandr mučen.  
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Foto: Jiří Komárek – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46562100. 
 
Obr. 44 
Instalace v kapli, součástí prezentace je liturgický textil. SZ Hradec nad Moravicí. Foto Jiří Hajduk. 
 
Obr. 45 
Plíseň na tkanině. Pluviál. Foto: Radek Martínek, 2014. 
 
Obr. 46 
SZ Žleby. Poškození tkaniny organickými pigmenty vyprodukovanými mikroorganismy. Polštář (ZL05033). 
Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 47 
Poškození vlněné tkaniny molem šatním. Foto: Michaela Závadská, 2021. 
 
Obr. 48 
Znečištění tkaniny exkrementy ptáků. Foto: Radek Martínek, 2014. 
 
Obr. 49 
Poškození bavlněné tkaniny okousáním hlodavci. Foto Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 50 
SZ Konopiště. Poškozená vazná soustava tkaniny. Červená soustava je lokálně vypadaná ve zlomech na 
tkanině. Šatičky na Jezulátko (K-27777). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 51 
SZ Konopiště. Poškozený vzorující útek a osnova. Manipul (K-36131). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 52 
Poškozená vlasová osnova – odřeniny na sametu, vypadání vlasové osnovy. Foto: Michaela Závadská, 2021. 
 
Obr. 53 
SZ Žleby. Mechanicky poškozená krajka (dírky). Rocheta (ZL05052). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 54 
SZ Jemniště. Odřeniny tkaniny a výšivky v oblasti břicha na kasuli.  
Kasule (JE06632). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 55 
SZ Veltrusy. Pnutí, zlomy a deformace způsobené nevhodnou adjustací. Kasule (VE06607). Foto: NPÚ ÚPS 
Praha. 
 
Obr. 56 
Staré opravy deformující tkaninu. Foto: Michaela Závadská, 2021. 
 
Obr. 57 
Poškozená dracounová výšivka. Foto: Radek Martínek, 2020. 
 
Obr. 58 
SZ Konopiště. Poškozená aplikace kovových flitrů, zlomy a odřeniny na tkanině. 
Velum (K-35424). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 59 
SZ Konopiště.  
Poškození způsobené světlem, vyblednutí. Původní barevnost tkaniny se dochovala v místech, která kryla 
drapérie. Kostelní korouhev (K-05392). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 60 
Poškození textilie vlivem nadměrné vlhkosti – mapy. Foto: Markéta Grill Janatová, 2020. 



226 
 

 
 
Obr. 61 
Tzv. „foxing“ – tvorba charakteristických skvrn na celulózových materiálech vlivem fyzikálně- 
chemických procesů. Není překážkou vystavení. Foto: Michaela Závadská, 2021. 
 
Obr. 62 
SZ Konopiště. Zapuštění barev. Kasule (K-35389). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 63 
Mnichovo Hradiště. Zapuštění duběnkového inkoustu do tkaniny.  
Bursa (MH15373). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 64 
SZ Konopiště. Zcela zdegradovaná a vypadlá jedna ze soustav vazby tkaniny.  
Kostelní korouhev (K-05391). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 65 
Korozní produkty železa na tkanině způsobily barevné poškození a odpadnutí tkaniny v místě nejsilnějšího 
nánosu. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 66 
SZ Žleby. Znečištění prachem. Pláštík, Inv. č. ZL11762. NPÚ. 
Pláštík na sochu Panny Marie nebo Jezulátka (ZL11762). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 67 
SZ Konopiště. Znečištění potem. Štola (K-35407). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 68 
SZ Žleby. Skvrna od vosku. Polštář (ZL05037). Foto: NPÚ ÚPS Praha. 
 
Obr. 69 
Formetal® Varius. Foto: Michaela Závadská, 2021. 
 
Obr. 70 
Tahokov. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 71 
Konfekční dřevěné ramínko s přidanou vrstvou Mirelonu® zachyceného bavlněnou nití. Foto: Daniela 
Schalldach, 2020.  
 
Obr. 72 
Mirelon® na ramínku se dále potáhne potřebným množstvím vatelínu. Foto: Daniela Schalldach, 2020 
 
Obr. 73 
V závěru se ramínko potáhne bavlněným plátnem, Tyvekem® nebo jiným inertním materiálem. Foto: Daniela 
Schalldach, 2020.  
 
Obr. 74 
Ramínko, jehož základ tvoří výřez z plexiskla, a na míru vytvořená vycpávka pro rochetu. Foto: Daniela 
Schalldach, 2020. 
 
Obr. 75 
Vycpávku je možné k základu zachytit pomocí nalepovacích suchých zipů. Na plexiskle adhezivum drží bez 
problému, na tkanině již tolik ne. Možností je druhou stranu suchého zipu ke tkanině přišít (tj. suchý zip ani 
nemusí být nalepovací) či zachytit pomocí nerezových špendlíků. Foto: Daniela Schalldach, 2020. 
 
Obr. 76 
Polstrování ramínka bublinkovou fólií a obvazem. Foto: Daniela Schalldach, 2020. 
 



227 
 

Obr. 77 
Pokud máme naprostý nedostatek času a financí, je vhodné ramínko alespoň obalit několika vrstvami gázy. 
Na ramínku tak budou překryty nerovnosti, které by mohly oděv poškodit, a zároveň dojde k vytvoření 
alespoň mírného polstrování. Foto: Daniela Schalldach, 2020. 
 
Obr. 78 
Ramínko volíme podle střihu a typu konkrétní kasule. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 79 
Odpovídající ramínko na kasuli, které budeme dále upravovat. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 80 
Ramínko upravíme v oblasti ramen překrytím dřevěné konstrukce Polylamem® o tloušťce 2 cm, který 
upevníme prošitím. Polyethylenovou desku lze nahradit trubkou ze stejného materiálu nebo 
rourou z kartonové lepenky (kobercové), která se po rozříznutí nasadí na ramínko. Foto: Alena Samohýlová, 
2020. 
 
Obr. 81 
Svrchní stranu, která se bude dotýkat historické textilie, potáhneme tkaninou (molton). Foto: Alena 
Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 82 
V případě potřeby lze sklon ramen upravit pomocí klínků z Polylamu®. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 83 
Klínky se zasunou mezi dřevěné ramínko a vytvořený obal. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 84 
Zkouška upraveného ramínka s využitím kasule z pomocného materiálu. Kasule dobře padne v oblasti ramen, 
kde ramínko získalo větší objem a oblý tvar. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 85 
Výběr vhodného ramínka pro dalmatiku. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 86 
Příprava čtverců z Polylamu® a svrchní tkaniny pro vytvoření obalu. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 87 
Svrchní tkaninu sešijeme na stroji do tvaru „rukávu“, do kterého vložíme podkovovitě ohnutý díl Polylamu®. 
Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 88 
Díly nasadíme na ramínko a v případě potřeby přichytíme šitím. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 89 
Zkouška upraveného ramínka na dalmatiku s využitím roucha z pomocného materiálu. Foto: Alena 
Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 90 
Příprava dílů z Polylamu® na úpravu ramínka pro pluviál. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 91 
Díly můžeme k ramínku připevnit šitím. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 92 
Pokud chceme dosáhnout efektu postupného zvětšování objemu směrem dolů, můžeme do vnitřní části vložit 
rozporku z dílu Polylamu®p lichoběžného tvaru, kterou připevníme tavnou pistolí. Výztuže jsou připevněny 
bodově šitím v horní části a potaženy svrchní tkaninou. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 93 
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Zkušební umístění pluviálu z pomocného materiálu na upravené ramínko. V případě potřeby je možné využít 
pro úpravu sklonu ramen klínky. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 94 
Zkouška upraveného ramínka pro pluviál. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 95 
Dřevěný univerzální stojan na paramenta, pohled zepředu. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, podle 
návrhu architekta Petra Horneka z roku 2000. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 96 
Variabilní ramenní podpěrky pro prezentaci kasule, upevněné na korpusu hlavičkovým suchým zipem 
z polyolefinu. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, podle návrhu architekta Petra Horneka z roku 2000. 
Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 97 
Variabilní ramenní podpěrky pro prezentaci dalmatiky. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, podle návrhu 
architekta Petra Horneka z roku 2000. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 98 
Stojan na paramenta. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 99–102 
Stojan na kasuli a dalmatiku s instalovanými rouchy. Foto: Radek Martinek, 2021. 
 
Obr. 103 
Historická krejčovská panna, Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 104 DODAT 
Figurína pánská ze sklolaminátu. Foto: Petr Janíček, 2020. 
 
 
Obr.105 
Krejčovská panna z polystyrenu, opatřená elastickým textilním potahem. Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
 
Obr. 106 
Potahy na figurínu z hladké pleteniny ze syntetických vláken. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 107 
Dva panely z polyethylenové pěny s vyřezanou štěrbinou. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 108 
Základní blok s vyznačenými liniemi trupu. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 109 
Přilepení desky ve tvaru písmene T na hruď. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 110 
Vyřezaný trup. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 111 
Oblast ramen a horní část zad pokrytá silnou počesanou bavlněnou tkaninou. Kreslila: Michaela Závadská, 
2020. 
 
Obr. 112 
Hotová figurína s potahem nasazená na stojanu. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 113 
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Korpus na dalmatiku vyrobený z vertikálně vrstvených polyethylenových desek. Kreslila: Michaela 
Závadská, 2020. 
 
Obr. 114 
Horizontální segmenty s naznačenou linií figuríny, pohled zepředu. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 115 
Horizontální segmenty s naznačenou linií figuríny, pohled z boku. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 116 
Vyřezaná a tepelně uhlazená figurína. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 117 
Figurína pokrytá silnou bavlněnou tkaninou v oblasti ramen a horní části zad (červená linie) a potažená 
vrstvou polyesterového rouna (šedá linie). Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 118 
Křížový otvor vyřezaný do hotové figuríny zespodu řezákem. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 119 
Korpus na kasuli z horizontálně vrstvených polyethylenových desek. Kreslila: Michaela Závadská, 2021. 
 
Obr. 120 
Pletivo omotané a upevněné na středové bázi. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 121 
Hotový základ figuríny z pletiva. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 122 
Figurína potažená vrstvou polyesterového rouna a vypodložená navíc v ramenou a na břiše. Kreslila: 
Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 123 
Figurína potažená Formetalem®. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 124 
Potahování Formetalu® vrstvou Fosshapu® (modrá linie), odstřižení přebytečného materiálu a sešití (červené 
čárkování). Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 125 
Vytvrzení vrstvy z Fosshapu® napařovačem. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 126 
Korpus na kasuli z vlnité lepenky potažený silnou počesanou bavlněnou tkaninou, nasazený na stojanu. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
 
Obr. 127 
Pohled do vnitřního prostoru korpusu. Lepenka je nalámána ve vodorovných liniích. Bílé spojnice z lepenky 
v oblasti hrudi. Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 128 
Pohled do vnitřního prostoru korpusu. Napravo rozpěry z polyethylenových hranolů. Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 129 
Korpus na dalmatiku z vlnité lepenky potažený silnou počesanou bavlněnou tkaninou, nasazený na  
stojanu. Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Foto: Michaela Závadská, 2021. 
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Obr. 130 
Nákres pokládání papírové pásky – vodorovně (černá linie) a přes ni kladená následná vertikální vrstva 
(naznačeno červenou linií). Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 131 
Vertikálně rozřezanou skořepinu opět scelíme způsobem doporučeným v postupu výroby. Kreslila: Michaela 
Závadská, 2020. 
 
Obr. 132 
Skořepina zpevněná zevnitř konstrukcí s podporou ramen a sendvičem z plexiskla a polyethylenové desky. 
Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 133 
Škrobový maz připravený k použití, Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 134 
Figurína pokrytá plátěnými čtverci prosycenými škrobovým mazem. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 135 
Vertikálně rozřezanou skořepinu opět scelíme způsobem doporučeným v postupu výroby. Kreslila Michaela 
Závadská, 2020. 
 
Obr. 136 
Hotová skořepina se zobrazením všech vrstev. Kreslila: Michaela Závadská, 2020. 
 
 
Obr. 137 
Překreslený střih kasule z papíru (A) pro zadní a přední díl. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 138 
Položení střihu dalmatiky z papíru (A) na netkanou textilii pro výrobu pomocného roucha (B). Foto: Alena 
Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 139 
Položení střihu pluviálu z papíru (A) na netkanou textilii pro výrobu pomocného roucha (B). Foto: Alena 
Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 140 
Položení střihu dalmatiky na desky Mirelonu®. Foto: Alena Samohýlová, 2020 
 
Obr. 141 
Vystřižená mezivrstva pro výrobu korpusu dalmatiky. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 142 
Základ z tahokovu a mezivrstva z Mirelonu® tvarovaná pro korpus dalmatiky. Foto: Alena Samohýlová, 
2020. 
 
Obr. 143 
Základ korpusu pro dalmatiku z tahokovu umístěný na upravené krejčovské panně. Foto: Alena Samohýlová, 
2020. 
 
Obr. 144 
Vložené bočnice korpusu pro dalmatiku. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 145 
Výroba korpusu pluviálu, nestlačený kužel z tahokovu a Mirelonu®. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 146 
Korpus tvaru plného kuželu na elipsové základně umístěný na upravené krejčovské panně. Foto: Alena 
Samohýlová, 2020. 
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Obr. 147 
Jednotlivé vrstvy korpusu jsou k sobě připevněny šitím. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 148 
Korpus pluviálu potažený sametem. Otvor vyříznutý pro snazší manipulaci v místě vrcholu kuželu korpusu 
(v oblasti krku figuríny) je zakryt odnímatelnou destičkou. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 149 
Hotový korpus pluviálu usazený na upravené krejčovské panně a zkouška s využitím pomocného roucha. 
Pohled na zadní stranu korpusu. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 150 
Potažení korpusu dalmatiky svrchní tkaninou. Spodní strana rukávů s ponechanými otvory pro snazší 
manipulaci s korpusem. Foto: Alena Samohýlová, 2020 
 
Obr. 151 
Zkouška hotového korpusu umístěním s pomocného roucha. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
 
Obr. 152 
Upravená krejčovská panna, seříznutá jako stojan na korpus dalmatiky, s potahem. Foto: Alena Samohýlová, 
2020. 
 
Obr. 153 
Úprava polystyrenové krejčovské panny do požadovaného tvaru pro podporu korpusu pluviálu, pohled 
z boku. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 154 
Oříznuté části polystyrenové krejčovské panny pro korpus pluviálu byly začištěny žehličkou přes silikonový 
papír. Foto: Alena Samohýlová, 2020. 
 
Obr. 155 
Instalace alby na stojan s oporou ramen a lehkou výztuží rukávů. Expozice „Barokní umělecké řemeslo“ 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve Schwarzenberském paláci z let 2009–2019. Foto: Markéta Grill 
Janatová, 2009.  
 
Obr. 156 
Instalace dalmatiky na stojan s korpusem vyrobeným na míru danému oděvu. Expozice „Barokní umělecké 
řemeslo“ Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve Schwarzenberském paláci z let 2009–2019. Foto: 
Markéta Grill Janatová, 2009.  
 
Obr. 157 
Instalace kasule na stojan s korpusem vyrobeným na míru, s mírným sklonem přední a zadní strany. Expozice 
„Barokní umělecké řemeslo“ Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve Schwarzenberském paláci z let 
2009–2019. Foto: Markéta Grill Janatová, 2009.  
 
Obr. 158 
Instalace pluviálu na stojan s korpusem tvaru stlačeného kuželu, vyrobeného podle střihu historického oděvu. 
Expozice „Barokní umělecké řemeslo“ Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve Schwarzenberském paláci 
z let 2009–2019. Foto: Markéta Grill Janatová, 2009.  
 
Obr. 159 
Instalace manipulu na stojánek se zaoblenou podporou. Expozice „Barokní umělecké řemeslo“ 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve Schwarzenberském paláci z let 2009–2019. Foto: Markéta Grill 
Janatová, 2009.  
 
Obr. 160 
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Instalace liturgické soupravy se speciálním stojanem na štolu a manipul, bursa a palla jsou volně položeny na 
mírně nakloněné ploše s textilní podložkou. Expozice „Barokní umělecké řemeslo“ Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze ve Schwarzenberském paláci z let 2009–2019. Foto: Markéta Grill Janatová, 2009.  
 

Obr. 161 
Instalace mitry s podporou fanonů v dlouhodobé expozici Residenzschloss, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden. Foto: Markéta Grill Janatová.  
 
Obr. 162 
Stojan na mitru. Residenzschloss, Staatliche Kunstsammlungen Dresden Fotograf: Thomas Seidel. 
Zhotovitel: Firma Ackermann und Pfannenberg. 
 
 
Obr. 163 
Dalmatika s ověsky (umísťují se na dorzální část dalmatiky), v případě, že se jedná o sadu pro slavnostní 
liturgii, kde jsou dvě dalmatiky (dalmatika jáhna a dalmatika – tunicella pro podjáhna), umísťují se na obě 
dalmatiky, viz foto u antependia). 
foto Radek Martinek. 
 
Obr. 164 
Detail na zavěšení ověsku na dalmatiku. Foto Radek Martinek. 
 
Obr. 165 
Tak ne: Chybné umístění štoly na dalmatiku. Štola na dalmatice se při zobrazení použití při liturgii umísťuje 
pod dalmatiku (vyjma ambroziánského ritu). Foto Radek Martinek. 
 
Obr. 166 
Biskup v oděvu ke mši: figurína v albě, na ní je umístěna štola, biskupská dalmatika, kasule a na levé ruce 
manipul. Instalační parament arcibiskupa Maxmiliána von Sommerau-Beckh. Olomouc, Římskokatolická 
farnost sv. Václava, inv. č. II.3B-0855 (KP 4443).Foto: Jitka Jonová, 2020. 
 
Obr. 167 
Tak ne: Chybné umístění štoly na kasuli; u kasulí zhotovených cca před rokem 1970 se štola vždy 
umísťovala pod kasuli, nikdy navrch. Foto Radek Martinek. 
 
Obr. 168 
EXKURZ: Štola umístěná na zpravidla bílou kasuli se v dnešní době používá při liturgii, u moderních kasulí 
(které jsou k tomu určené, zhotovené cca po r. 1970) je umístění štoly na kasuli možné. Tzv. svrchní štola 
určená na kasuli nemá v zákrční části bílé plátýnko (sloužilo k čištění štoly), je širší a delší než štoly např. u 
barokních souprav. Svrchní štola může být umístěna samostatně také jen na albě, netvoří s kasulí soupravu 
(pořizují se samostatně). Foto Radek Martinek. 
 
Obr. 169 
Biskup v pluviálu: figurína v albě, štola volně splývající, pluviál, na hlavě mitra a v ruce biskupská berla. 
Smuteční parament světícího biskupa Braidy Olomouc, Římskokatolická farnost sv. Václava, inv. č. II.3B-
0790 (KP 4436). Kardinálská mitra zv. della Pigna arcibiskupa Fürstenberga. Olomouc, Arcibiskupství 
olomoucké, inv. č. II.3B-5002. Foto: Muzeum umění Olomouc. Markéta Lehečková, 2020. 
 
Obr. 170–172 
Figurína v albě se štolou: a) jáhen – štola volně splývá z levého ramene k pravému boku; b) kněz – štola na 
prsou překřížená; c) biskup – štola volně splývající. Foto: Jitka Jonová, 2020. 
 
Obr. 173 
Instalace kalichového vela na dřevěné kostce překryté bursou. Dřevěnou kostkou je možné nahradit kalich, u 
nějž je větší obava ze zcizení. Foto: Markéta Lehečková, 2020. 
 
Obr. 174 
Scéna slavení liturgie u oltáře. U oltáře stojí uprostřed biskup (viditelná je oblečená alba, biskupská 
dalmatika, kasule, manipul; biskup nemá mitru ani solideo – slavení eucharistie), po jeho pravici je jáhen (má 
albu, dalmatiku s ověsky, štolu pod dalmatikou a manipul), po jeho levici je podjáhen (má albu, 
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dalmatiku/tunicellu s ověsky a manipul; nemá štolu!), pod stupni oltáři stojí asistující kněz (v albě, štole a 
pluviálu; nemá manipul!). Na přední straně oltáře je umístěno antependium, které je ze stejného souboru jako 
liturgický oděv duchovních u oltáře. Instalační parament arcibiskupa Maxmiliána von Sommerau-Beckh. 
Olomouc, Římskokatolická farnost sv. Václava, inv. č. II.3B-0855 (KP 4443). Foto: Markéta Lehečková, 
2020. 
 
Obr. 175 
Prezentace pokrývek hlavy arcibiskupů a jejich služebnictva na putovní výstavě „Vzpomínky na monarchii“ 
na Zámku Kunín, je zde názorná ukázka adjustace na stojánky, případně na figurínu. 
Foto: Radek Polách, 2020. 
 
Obr. 176 
Stojánky na instalaci pokrývek hlavy, kombinace dřeva a nerezové tyče, která se dá použít v různých 
délkách, vnitřní vycpávku obvykle tvoří hedvábný papír. 
Foto: Radek Polách, 2021. 
 
Obr. 177–179 
[NM_OBR1] + [NM_OBR 2] + [NM_OBR3] 
Tzv. Třeboňské antependium, Čechy, 1380–1390, Sbírka Národního muzea, H2-60756. Foto: Olga 
Tlapáková.  
Tzv. Třeboňské antependium (detail), Čechy, 1380–1390, Sbírka Národního muzea, H2-60756. Foto: Olga 
Tlapáková.  
Kopie tzv. Třeboňského antependia, zhotovitel VELEBNÝ & FAM, s.r.o. v roce 2018, Sbírka Národního 
muzea, d82/2021. Foto: Olga Tlapáková.  
 
Obr. 180 
Mitra biskupská ze 7. století, replika pro potřeby kloboučnické expozice v Novém Jičíně. Vyrobeno r. 1969 v 
národním podniku TONAK. Foto: Muzeum Novojičínska, 2021. 
 
 
Obr. 181 
Mitra biskupská z 11. století, replika pro potřeby kloboučnické expozice v Novém Jičíně. Vyrobeno r. 1969 v 
národním podniku TONAK. Foto: Muzeum Novojičínska, 2021. 
 
Obr. 182 
Mitra biskupská z 12. století, replika pro potřeby kloboučnické expozice v Novém Jičíně. Vyrobeno r. 1969 v 
národním podniku TONAK. Foto: Muzeum Novojičínska, 2021. 
 
Obr. 183 
Mitra biskupská z 15. století, replika pro potřeby kloboučnické expozice v Novém Jičíně. Vyrobeno r. 1969 v 
národním podniku TONAK. Foto: Muzeum Novojičínska, 2021. 
 
Obr. 184 
Kopie biskupského a jáhenského liturgického oděvu. Foto: Petr Janíček, 2021. 
 
Obr. 185 
Instalace liturgického oděvu jáhna na figuríně (vlevo), instalace liturgického oděvu biskupa na figuríně, 
uprostřed autor v klerice. Foto: Petr Janíček, 2021. 
 
Obr. 186 
Textilní předmět se vloží do krabice vystlané nekyselým papírem. Předmět se mírně vyztuží v ohybech, 
jakými jsou rukávy, náramenice a další. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
Obr. 187 
V závěru se předmět i s vycpávkami překryje nekyselým papírem. Foto: Michaela Závadská, 2020. 
 
 
Obr. 188 
Příklad popisku z expozice výstavy „Ornamenta episcopi“ (Olomouc 2020).  
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Obr. 189 
Příklad doprovodného panelu „Planeta plicata a stola latior“ – Postní a kající liturgický oděv jáhna a 
podjáhna. Panel z expozice výstavy „Ornamenta episcopi“ (Olomouc 2020).  
 
 
Obr. 190 
Popisovaný exponát: Planeta plicata a stola latior. Modrý kapitulní parament. Olomouc, Římskokatolická 
farnost sv. Václava, inv. č. II-3B-0955 (KP 4442). Foto: Muzeum umění Olomouc. Markéta Lehečková, 
2020. 
 
 
Obr. 191 
Přednáška s prohlídkou exponátů pro Dětskou univerzitu v rámci výstavy „Ornamenta episcopi“, Olomouc, 
Krypta katedrály sv. Václava (2020). Foto: Jitka Jonová. 
 
 
Obr. 192 
Schematické znázornění ustrojení kalicha. Archiv autora.  
 
 
Obr. 193 
Olomouc. Náhrobek biskupa může sloužit jako názorná ukázka biskupského oděvu. Náhrobek Viléma 
Prusinovského z Víckova, kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc Foto J. Jonová.  
 
 
Obr. 194 
Znak Wolfganga Hannibala hraběte von Schrattenbach na pláštíku na Tóru z válečného svozu Boskovice. 
Židovské muzeum v Praze. 
 
 
Obr. 195 
Detail květinového vzoru kasule.   
 
 
Obr. 196 
Edukační list pro návštěvníky expozice liturgických předmětů. Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 
námět: Libor Šturc, Helena Zápalková.  
 
 
Obr. 197 
Při rozmístění vitrín a volně stojících exponátů je potřebné dbát na průchodnost expozicí i pro návštěvníky 
s omezenou schopností pohybu. Při dodržování vzdáleností tak, aby nedošlo ke kolizi s vitrínami, lze 
vycházet z platné české legislativy, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zdroj: ŠESTÁKOVÁ – LUPAČ, 2010, s. 11. 
 
Obr. 198 
Nedoslýchavým návštěvníkům během komentovaných prohlídek a přednášek pomohou zesilovače sluchu 
nebo sluchátka napojená na indukční smyčku. Foto: Milan Jančo, 2018. 
 
Obr. 199 
Různé typy látek lišící se materiály a povrchovou úpravou lze prezentovat pomocí vzorků jednotlivých typů 
tkanin a výzdob (nesmí se jednat o historické textilie). Foto Jitka Jonová. 
 
Obr. 200–201 
Kasule s výšivkou fuchsií, fotografie květin, které byly předlohou. Římskokatolická farnost sv. Václava, bez 
inv. č. (prozatímní inv. č. A4). ) Foto kasule: Muzeum umění Olomouc. Markéta Lehečková, 2020. Foto: 
Fuchsie, Wikipedia commons.  
 
Obr. 202 
[ONLINE] 
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Foto: On-line výstava „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši – výstava na síti“ https://jezuitetelc.cz/cz/virtualni-
vystava. Tzv. Slavatovská kasule, se kterou se lze seznámit prostřednictvím internetového serveru pro sdílení 
videosouborů YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=HZ570uKalIY [cit. 13.3.2021]. 
 
Obr. 203–204 
Foto: On-line výstava „Slovakiana – Kultúrne dedičstvo Slovenska“. Prezentace pluviálu 19. století ze sbírek 
Západoslovenského muzea v Trnavě.  https://www.slovakiana.sk/virtualna-exkurzia/virtualne-muzeum 
Zdroj: www.slovakiana.sk. 

 
Příloha: Přehled vybraných textilních materiálů, vazeb tkanin, textilních vláken a výzdobných technik  
 
Tabulka č. 1 
Tabulka výsledků spalovací zkoušky. Zdroj: Alena Samohýlová. 
 
 
Tabulka č. 2 
Fotografické srovnávací etalony typů vláken. Zdroj: Čapek, J.: Textilní vlákna. Práce, Praha 1951; Felix, V.: 
Chemicko- technické textilní rozbory, svazek II. Průmyslové vydavatelství 1951; Donda, A.: Textilní 
zbožíznalství a technologie, I. Textilní vlákna. Samcovo knihkupectví v Praze 1948; Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 3 
Kovové materiály. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 4 
Organické materiály, useň, blány. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 5 
Plátnová vazba. Zdroj: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 6 
Odvozeniny vazby plátnové – vazba rypsová, vazba panamová. Zdroj: Alena Samohýlová 
 
Tabulka č. 7 
Keprová vazba. Zdroj: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 8 
Atlasová vazba. Zdroj: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 9 
[AS_TAB9] 
Tkaniny s atlasovou vazbou. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 10 
Samety. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 11 
Stuhy. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 12 
Pásky, tkanice. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 13 
Borty. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 14 
Střapce. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 15 
Bílé vyšívání a základní stehy. Foto: Alena Samohýlová. 
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Tabulka č. 16 
Barevná výšivka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 17 
Kovová výšivka. Foto: Alena Samohýlová, Radek Martinek. 
 
Tabulka č. 18 
Korálková výšivka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 19 
Aplikovaná výšivka. Foto: Alena Samohýlová, Radek Martinek. 
 
Tabulka č. 20 
[AS_TAB20] 
Šitá krajka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 21 
Vyšívaná krajka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 22 
[AS_TAB22] 
Krajka paličkovaná, řetízková. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 23 
Kovová krajka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 24 
Krajka španělského typu. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 25 
Lněná krajka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 26 
Paličkované krajky lněné a kovové. Foto: Alena Samohýlová 
 
Tabulka č. 27 
Krajka síťovaná. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 28 
Krajka háčkovaná. Foto: Alena Samohýlová. 
 
Tabulka č. 29 
Strojová krajka. Foto: Alena Samohýlová. 
 
 


