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3) Z dostupných materiálů zpracujte pro vybranou textilii technický popis, případně 

navrhněte tkaninu se vzorem inspirovaným danou textilií. 
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Anotace 

Cílem této práce bylo vypracovat rešeršní přehled literatury zabývající se textiliemi 

objevenými v kryptách českých králů. Zdokumentovat tehdejší způsob výroby tkanin, 

využití, dekorování, uchování a následně zmapovat nálezy těchto tkanin v královských 

hrobkách Pražského hradu. Na základě průzkumu nalezených tkanin zpracovat soupis 

vytvořených kopií, analogií, replik. Z dostupných materiálů zpracovat pro vybranou 

textilii technický popis, navrhnout tkaninu se vzorem inspirovaným textilií z královské 

hrobky a poté ji i utkat. 

 

Klíčová slova: 

Repliky, královská hrobka, technický popis, brokát, nálezové okolnosti, ptáci 

v kruzích, žakárská tkanina, barevné varianty. 

 

Abstract 

The aim of this thesis was to work at overwue of literature which is talking about 

textiles discovered in temples of czech kings. I also documented different ways of 

making woven fabric of that time, their use, designs, storing and subsequently map the 

discoveries of their woven fabrics in royal tombs of Prague castle. Based on my 

research of discovered woven fabrics I compiled an inventory of copies, analogies and 

replics created.  I also compiled technical describtion for woven fabric chosen by me 

from available materials, designed this fabric with pattern inspired by textiles from 

royal tomb and I wove it. 

 

Key words: 

Replics, royal tomb, technical describtion, brocade, conditions of discovery, birds in 

circles, jacquard fabric, color variations
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Seznam zkratek 
 

obr.  - obrázek 

atd.  - a tak dále 

cm   - centimetr 

č.   - číslo 

mm  - milimetry 

např.  - například 

apod.  - a podobně 

NESAT  - North European Symposium for Archaeological Textiles 

str.   - strana 

tex   - textilní jednotka jemnosti příze 

UPM  - Uměleckoprůmyslové muzeum 

AU  - Archeologický ústav 

sv.   - svatý 

Z; S  - směr zákrutů vpravo; vlevo 

DNA  - deoxyribonukleová kyselina; nositel genetické informace 

SPŠT  - střední průmyslová škola oděvní 

UPM  - uměleckoprůmyslové muzeum 

PH  - Pražský hrad 

  



 

8 

 

Slovník pojmů 
 

Ambit křížová klenutá chodba čtvercového půdorysu užívaná při 

výstavbě církevních budov 

Busta sochař. ztvárnění hrudníku, hlavy apod.; dává vyniknout 

individualitě ztvárněného jedince 

Cotta, roccus církevní roucho 

Dalmatika dlouhý, jednoduše tvarovaný lněný oděv většinou ve tvaru T, 

se širokými rukávy a rozparky na bocích 

Découpure odsazení 

 Depozitář speciální muzejní místnost / budova pro uchovávání 

sbírkových předmětů 

Fonghoang dvounohý pták 

Gryf mýtické zvíře z částí těl různých živočichů 

Heraldika nauka o erbech 

 Humerál  část liturgického oděvu katolických kněží 

Infantka korunní princezna 

Interrompue přerušovaně 

Kasule, ornát svrchní liturgický oděv při mši 

Khilin pes 

Konvolut svazek předmětů patřících k sobě 

Krypta podzemní klenutá kaple užívaná jako pohřebiště panovníků, 

světců a církevních osob 

Lampas atlasová tkanina se vzorem 

Lancé, broché útky vzorující útky 

Minorita menšina, příslušník řádu menších bratří 

 Palmety  vějířovitý ornament tvořený zaoblenými  

či zašpičatělými listy  

Palynologie nauka o tvaru a stavbě pylů současných i fosilních rostlin  

Passée technika vzorování 

Pektorální kříž náprsní křížek, nošený převážně církevními preláty 

Pontifikální papežský (např. pontifikální = papežská hymna) 

Prelát  biskup nebo jiný představený s podobnou pravomocí 
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Protolampas jedna z revolučních tkalcovských technik, umožňující vznik 

rozdílných struktur v půdě a vzoru tkaniny 

Provenience původ, místo původu  

Rocheta, superpelliceum bílá nezdobená tunika zvonovitého tvaru 

Samitum nejrozšířenější tkalcovská technika v 11. století 

Sarkofág  kamenné schránky určené k uložení rakve, nacházejících se 

v kryptách 

Surcot mužský i ženský svrchní oděv, podoben plášti či sukni 

Svastika kříž se zahnutými konci ramen, kultovní symbol orientální a 

antické ornamentiky  

Tafograf druh archeologů 

Tapiserie tkaný nástěnný koberec 

Tiraz jemné tkaniny s vyšívaným výzdobným motivem 

Trecento období vývoje italského umění ve 14. století 

Tumba synonymem je sarkofág. Kamenné tumby panovnických rodin 

nesly vytesanou podobu panovníka. 

Tunicella svrchní oděv  

Tunika spodní oděv volného rovného střihu  

Vesperale oltářní pokrývka ušitá z lněného plátna 
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Úvod 
 

Téma Repliky tkanin z hrobů českých králů jsem si vybrala pro jedinečnost tohoto 

odvětví. Kdysi jsem byla poučena, že pokud mají lidé zájem znát dokonale současnost, 

nesmí se bránit poznání historie. Vždy jsem byla hnána touhou okusit něco nového, 

navštívit depozitáře, kde se jiní nepodívají a také mne již od malička zajímaly 

archeologické nálezy obecně. 

Cílem mé práce bylo zaměřit se na možnosti inspiračních zdrojů v oblasti historických 

textilií objevených v kryptách českých králů. Dílčím cílem bylo zmapovat přehled 

zdrojů, které se zabývají tímto typem historických textilií a také navázat kontakty 

s odbornými paměťovými institucemi. Zvláštní zřetel byl věnován osudu replik, které 

byly zadány ke zhotovení v padesátých letech 20. století na jednotlivé (nyní již často 

neexistující) střední odborné textilní školy. Dalším, více praktickým cílem, bylo na 

základě průzkumu techniky konkrétní tkaniny navrhnout zhotovení analogie dané 

textilie pomocí moderní technologie. Zde byly řešeny problémy tkaní vzorků 

moderními technologiemi při inspiraci původními tkaninami, jež byly utkány na 

středověkých tkacích strojích. 

 

1. Textilie očima historika  

 

Textilie provází člověka celou jeho historií a výroba textilií je spojena s utvářením 

lidské společnosti. Poznání historických pramenů a souvislostí může být zdrojem 

inspirace i pro moderního textilního desinatéra, stejně tak poznání moderních 

materiálů a technologií může pomoci odborníkům v paměťových institucích 

s uchováním, rekonstrukcí a hlubším studiem historických technologií. Zde se nabízí 

prostor pro propojení. Pro nejlepší výsledky při bádání je potřeba spolupráce 

archeologů, historiků, textilních technologů, konzervátorů, etnografů, historiků umění 

atd. Obecně se prameny pro studiu textilní výroby dělí na 5 základních skupin:  

 archeologické nálezy; 

 písemné (městské knihy, inventáře, kupní a darovací smlouvy, pozůstalosti – 

struktura a fungování textilního řemesla v rámci společnosti); 
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 etnografické (etnografické paralely k výrobním postupům); 

 experimentální archeologie; 

 ikonografické (iluminace v rukopisných knihách, deskové obrazy, nástěnné malby, 

dřevořezy, plastiky, reliéfy na kachlích- konkrétní použití nástrojů a pomůcek, 

vzhled oděvu. [6.] 

 

1.1 Archeologické nálezy jako pramen poznání textilní produkce 

 

 Protože textilie jsou materiálem snadno podléhajícím zkáze, je i v české archeologii 

průzkum archeologického textilu relativně mladým odvětvím, do 90. let 20. století 

byl o toto odvětví obecně malý zájem. Základními zdroji, zde citovanými jsou [6., 7., 

13., 14.]. 

 Archeologické textilní nálezy jsou děleny podle dochovaného stavu: 

 otisky textilie v jiném materiálu (např. v keramice); Jedná se o negativní otisky ve 

vypálené keramice nebo ve vysušené hlíně v poměrně špatném stavu a se špatnou 

čitelností struktury. Tyto nálezy jsou poměrně dobře zpracovány, umožňují analýzu 

textilního nálezu. 

 prokorodované textilie dochované na nebo v blízkosti kovového předmětu; Jsou to 

kovové nálezy především z kostrových hrobů z období pravěku a raného středověku. 

Nejčastěji se objevovaly na železných a bronzových předmětech, ojediněle na drahých 

a barevných kovech. Tento typ nálezu umožňuje přesný textilně-technologický 

průzkum, konzervování a vhodné uložení. Jedná se nejčastěji o textilní fragmenty na 

kovových předmětech ze železa (meče, sekery, zbraně), bronzu (rolničky, prsteny, 

kování) i jiných kovů (šperky). U tkanin, které jsou zcela prostoupeny korozí, je 

problematické určit charakter textilních vláken. Korozní částice obalují vnější povrch 

vlákna, které si je díky tomuto jevu schopno uchovat původní vlastnosti (např. nálezy 

z mikulčické aglomerace). Při výzkumu a konzervaci tohoto typu textilních fragmentů 

je nutno především určit konzervátorský a restaurátorský záměr, a dle stanovených 

priorit provést mechanické očištění povrchu s důrazem na zachování textilních 

struktur, stanovení postupů ošetření textilních fragmentů, dokumentace, 

mikroskopický průzkum, stabilizace předmětu, fixace textilních fragmentů, povrchová 

úprava předmětů. 
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 samostatně dochované textilie suchá, ze suchého prostředí;  

 samostatně dochovaná textilie vlhká, z vlhkého prostředí; Tento typ nálezu je 

v našem prostředí jeden z nejčastějších. Jedná se především o nálezy z odpadních 

studní a jímek z období vrcholného středověku. Charakteristický je dobrý stav 

dochovaných textilií. 

 textilie ze zmrzlé půdy; tento typ nálezů je charakteristický pro severské země. 

 textilie zuhelnatělé;  

 textilie z hrobového prostředí; jedná se o významný zdroj nálezů. Především 

královská hrobka v katedrále sv. Víta na Pražském hradě je zdrojem unikátní sbírky 

raně středověkého a středověkého textilu pocházejícího z archeologických výzkumů. 

Především se jedná o pozůstatky pohřebních rouch a doplňků panovníků, jejich 

příbuzných, církevních hodnostářů a českých patronů. Tento typ textilií je hlavním 

cílem zájmu této bakalářské práce a bude mu věnována podrobnější kapitola 2. 

Rozborem a popisem těchto textilií, jak z historického tak technologického hlediska se 

zabývá kniha Látky z pražské královské hrobky autorky J. Gollerové- Plaché [4]. 

 archeologické nálezy nástrojů používaných k výrobě textilu; jedná se především o 

nástroje z organických materiálů (dřevěné nástroje nebo jejich součásti), nástroje 

z neorganických materiálů (přesleny, závaží), rozpoznání v archeologickém materiálu, 

interpretace, způsob používání. 

1.2  Významné výzkumné a paměťové instituce 
 

Výzkumných organizací, zabývajících se archeologií, restaurováním a uchováváním 

textilií je celá řada, zde je věnován prostor především českým institucím a dále 

především těm, které se jeví významnější z hlediska budoucí spolupráce. 

 

Archeologický ústav akademie věd ČR  (ARÚP) 

Hlavní činností ARÚP je vědecký výzkum (terénní i teoretický) v oblasti archeologie a 

návazných oborů, zpracování a šíření vědeckých informací v daných oborech, 

působení v rámci dílčích segmentů archeologické památkové péče a pedagogická 

činnost. Vědecký výzkum ARÚP se zabývá obdobím pravěku a středověku, příp. 

novověku. Svou činností ARÚP zasahuje do všech oblastí studia archeologických 

pramenů, od terénního výzkumu přes analýzu artefaktů a ekofaktů až po zobecňující 
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modely minulých společností. Terénní výzkum ARÚP provádí zpravidla na území 

Čech, podle potřeby však i na jiných místech v Evropě a mimo ni.  

V současné době se průzkumu textilu věnuje badatelka PhDr. Helena Březinová,Ph.D. 

(výzkum archeologického textilu, specializace raný až vrcholný středověk, městské a 

venkovské prostředí; Konzervátorské dílny, ARÚ AV ČR). 

Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu 

Významnou část uměleckých sbírek tvoří specializované textilní depozitáře na 

Pražském hradě, včetně specializované restaurátorské dílny se zvláštním zaměřením 

na restaurování textilu na Pražském hradě.[15.] 

Na Pražském hradě se nachází unikátní kolekce středověkých textilií získaná při 

archeologických výzkumech, především pohřebišť. Pražský hrad byl nejvýznamnější 

nekropolí českých panovníků a jejich příbuzných. 

 

V současné době se průzkumu textilu věnuje badatelka PhDr. Milena Bravermanová 

(výzkum textilu ze sbírek Pražského hradu- zvláštní zřetel na tkaniny z královských 

hrobů; Ateliéry restaurování starého textilu, Správa Pražského hradu, Oddělení 

uměleckých sbírek, Praha). V současnosti pracuje jako odborná pracovnice oddělení 

uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Je historičkou, archeoložkou a kurátorkou 

sbírek, má zvláštní zájem o historické textilie.      

 

Národní muzeum 

Je ústředním státním muzeem s osvětovou a vědeckou funkcí, jehož posláním je 

přispívat k rozvíjení národní identity. Je ústavem zahrnujícím řadu vědních oborů a 

sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských.  

V této instituci působí Mgr. Kristýna Poppová Urbanová, která se věnuje výzkumu 

archeologického textilu, zejména z období mladšího pravěku; doby halštatské (doba 

stěhování národů); (Oddělení prehistorie a protohistorie, Národní muzeum, Praha).    

 

Dalšími odbornými institucemi jsou například: 

 katedra praktické a experimentální archeologie, Univerzita Hradec Králové, 

experimentální centrum Všestary 

 Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha (Hlaváčková Konstantina, PhDr.) 

 ojedinělé expertízy; odborná pracoviště VŠCHT (Ing. Novotná) 
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Významnou odbornicí, která se zabývala technologickými rozbory a restaurováním 

tkanin z hrobů českých králů je Vendulka Otavská, kunshistorička a restaurátorka 

textilií. 

Mnoho analogií na tkaniny uvedené v knize [4.] (Látky z pražské královské hrobky) se 

nachází v muzeích velkých evropských měst, např.: 

 KGM. Berlín – Kunstgewerbemuseum; více na www.kgm[at]smb.spk-berlin.de; 

 Křesťanské muzeum ve Vatikánu; více na www.museivaticani.va; 

 Museum South Kensington v Londýně; více na http://www.vam.ac.uk/; 

 Muzeum v Gdaňsku; více na http://www.mhmg.pl; 

1.3 Současný výzkum raně středověkých textilií 
 

V Archeologickém ústavu AV ČR v současné době probíhá ve spolupráci s 

restaurátory soustavný a systematický výzkum fragmentů textilií dochovaných na 

kovových předmětech. V rámci řešení grantového projektu bylo v letech 2009- 2011 

podrobeno odbornému prozkoumání a vyhodnocení téměř 400 pozůstatků různých 

textilií dochovaných na povrchu kovových archeologických nálezů, což představuje 

doposud největší zpracovaný soubor takových nálezů v české archeologii. Nejcennější 

z nich je soubor 370 různých textilií z 6 významných raně středověkých moravských i 

českých lokalit s pohřebními areály (Mikulčice, Břeclav- Pohansko, Klecany, Žalov, 

Znojmo). Mikulčická aglomerace je obecně považována za lokalitu s největším 

množstvím prozkoumaných textilních fragmentů. 

Významným milníkem bylo vybudování restaurátorských dílen v oddělení 

uměleckých sbírek Pražského hradu. Správa Pražského hradu na začátku 90. let uvítala 

pomoc nadace W. Abegga ve švýcarském Riggisbergu. Vedle samotného restaurování 

vybraných předmětů poskytlo vedení Abegg - Stiftung Pražskému hradu bezplatně i 

podklady pro vybudování textilní restaurátorské dílny v bývalém Paláci šlechtičen. 

Nadace poskytla českým odborníkům především poradenství ohledně materiálového 

vybavení dílen včetně návodů na výrobu některých speciálních zařízení. Od roku 1998 

se v tomto paláci nachází špičkové pracoviště světové úrovně, dosahující vynikajících 

výsledků v oblasti restaurování a konzervování historického textilu. Konzervátorským 

zásahem mimo jiné prošla i kolekce relikviářových tkanin z hrobu svaté Ludmily. 

file:///C:/Users/Kačka%20Rambačka/Desktop/www.museivaticani.va
http://www.vam.ac.uk/
http://www.mhmg.pl/


 

15 

 

1.3.1 Postupy a metodiky textilně- technologických rozborů 
 

Při archeologickém záchranném výzkumu jsou při textilně technologickém rozboru 

určovány parametry: 

 stav dochování  textilní surovina 

 typ textilie  dostava 

 barva  zákrut a tloušťka nití 

 tkalcovská vazba  další popis 

 počet a rozměr 

fragmentů 

  

 

Pro zjištění použité textilní suroviny jsou prováděny zkoušky pomocí optické 

mikroskopie, elektronové a infračervené mikroskopie. Zde již probíhá spolupráce s FT 

TUL. 

1.3.2 Textilní výroba v raném středověku 
 

Protože se jedná o dlouhé rozmanité období a tato práce není prvotně zaměřena na 

mapování historického vývoje, je této tematice věnován pouze stručný přehled.  

Jako textilní materiály jsou využívána rostlinná vlákna (len, konopí, kopřiva, bavlna) 

 a vlákna živočišná vlákna (ovčí vlna, zvířecí srst). 

Nalézané nástroje a pomůcky lze dělit na nástroje k přípravě přediva, nástroje 

předácké, nástroje tkalcovské a nástroje k netkalcovským technikám, nástroje 

k zušlechťovacím technikám a nástroje krejčovské. 

Výrobní postupy jsou děleny do 5 základních skupin: 

 příprava textilní suroviny (pěstování, sklizeň, máčení, kosení, lámání, česání 

rostlinných vláken, stříhání a vochlování ovčí vlny). Pro přípravu přediva jsou 

používány lamky, stoupy, tlouky, třepačky, vochle, hřebeny, nůžky. 

 výroba příze (předení za pomoci ručního vřetena). Je používáno ruční vřeteno 

(přeslen a dřík), přeslice. 

 výroba textilií (tkaní na různých typech tkalcovských stavů, pletení, háčkování, …) 
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Výroba tkaniny 

 bezprošlupový 

proplétací stav 

 mřížkový stav 

 prošlupový vertikální 

stav 

 destičkový stav 

 prošlupový horizontální 

stav 

 tkalcovské závaží, mečíky, člunky 

  

 

Netkalcovské techniky 

 síťování  pletení na rámu 

 pletení  pletení jehlou 

 háčkování  pletení na formě 

 zušlechťování, úprava textilií (bělení, barvení, valchování, potiskování) 

 krejčovské práce (šití oděvů a jiných textilních předmětů). Nacházejí se jehly, 

jehelníky, nůžky, náprstky, špendlíky. 

 

Využití textilií 

 mnohostranné použití v každodenním životě (zemědělství, řemeslo, hygiena, péče o        

dítě, péče o zdraví a tělo, obaly cenných předmětů, pohřbívání). 

 pokrývky  sáčky 

 prostěradla  pytle 

 polštáře  vaky 

 ručníky  plachty 

 závěsy  zavinovačky 

 

Oděv a oděvní součásti 

 spodní šaty  pokrývka hlavy 

 vrchní šaty  váčky 

 plášť  boty 

 nohavice  

Charakter textilní výroby v raně středověké společnosti  
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(Vymezení středověku není zcela jednoznačná záležitost a používané letopočty mívají 

zpravidla pouze orientační hodnotu. V českých zemích cca od konce V. stol. do XI. 

století. V raném středověku dochází k šíření křesťanství v původních i nových 

civilizačních centrech, rozvíjí se románská kultura.) lze popsat z hlediska prostředí.  

Ve venkovském prostředí se jedná především o domácí výrobu s využitím vlastních sil 

a surovin (domácké řemeslo). 

 celoroční výroba- různé fáze textil. výroby v různých ročních obdobích 

 sladění s cyklem zemědělských prací- největší objem textilních prací probíhal 

v zimním období 

 mužská, ženská i dětská práce 

 velká časová náročnost textilní výroby 

Prostředí nobility 

 obchod s textiliemi 

 textilie jako forma dávky vládnoucí vrstvě společnosti 

 počátky specializovaného řemesla- textilní dílny pracují pro nejvyšší společenské 

vrstvy 

V období vrcholného středověku se postupně vytvářela specializovaná řemesla 

s dělbou práce a s použitím dokonalejšího výrobního zařízení (vlnaři, mykači, česači, 

přadláci, tkalci, valchaři, počesávači, postřihovači).[5.;6.;7.;13;14.] 

2. Textilie z hrobového prostředí ve sbírkách Pražského hradu 
 

Na Pražském hradě se nachází unikátní sbírka raně středověkého a středověkého 

textilu pocházejícího z archeologických výzkumů. Především se jedná o pozůstatky 

pohřebních rouch a doplňků panovníků, jejich příbuzných, církevních hodnostářů a 

českých patronů. 

Okolnosti nálezů jsou vzhledem k historickému vývoji komplikované a zde je této 

problematice opět věnována pouze stručná a zjednodušující kapitola. Podrobným 

popisem se zabývá např. [4]. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/11._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/11._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%BD_sloh
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2.1 Nálezové okolnosti tkanin 
 

Tato kapitola čerpá především ze zdroje [12]. Počátky královské hrobky se datují do 

doby okolo poloviny 14. století.  Když Karel IV. zakládal v roce 1343 v západním 

mariánském chóru v bazilice sv. Víta sbor hrobek, vyhradil si při něm svůj hrob i hrob 

svých příbuzných. V roce 1346 byl položen základní kámen katedrály. Když zemřel 

Karlův dvouletý syn Václav († 1351), měl být pohřben v „otcově hrobce“. Tento údaj 

je konkrétnější, než u pohřbů první a druhé manželky Karla IV. – Blanky z Valois († 

1348) a Anny Falcké († 1352), Vzhledem ke zvyku, že hroby, u nichž se sloužily 

zádušní mše, měly oltář poblíž, se dá předpokládat, že i místo posledního odpočinku 

Karla IV. a jeho příbuzných mělo být v katedrále zřízeno v mariánském chóru, 

situovaném přibližně do míst, kde ještě v roce 1357 stála jižní část románského 

klášterního ambitu s probíhajícím liturgickým provozem. Potřeba nového 

panovnického pohřebiště však narůstala, protože Karlovi příbuzní rychle za sebou 

umírali a pravděpodobně nebylo možné urychlit bourací a stavební práce. Proto se 

narychlo vybrané místo pro kryptu nacházelo více na východ v již dokončené části 

katedrály před chórem sv. Víta. O Anně Svídnické († 1362) opět pouze víme, že měla 

být pohřbena v Pražském kostele. Císař byl potom v roce 1378 již pohřben do své 

hrobky. V roce 1387 zde nalezla místo posledního odpočinku Johana Bavorská, první 

žena Václava IV. (†1386) a posléze i poslední Karlova manželka, Alžběta Pomořanská 

(†1393).  V roce 1396 do královské krypty ještě přibyly ostatky syna Karla IV. Jana 

Zhořeleckého. V 15. století sem byly ze Zbraslavi převezeny ostatky Václava IV. a 

dále zde byla uložena těla Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad, v druhé polovině 

16. století potom i ostatky příslušníků habsburské dynastie – Ferdinanda I., jeho ženy 

Anny Jagellonské, syna Maxmiliána II. a vnučky Eleonory. K velké změně došlo v 

roce 1612, kdy po smrti Rudolfa II. byl do podzemní části postaven císařův objemný 

sarkofág. Kvůli tomu byly pravděpodobně obsahy rakví žen Karla IV., Jana 

Zhořeleckého a Václava IV. uloženy do jedné schrány. Když v roce 1677 do hrobky 

sestoupil svatovítský děkan Tomáš Pěšina z Čechorodu, upoutala jeho pozornost 

pouze rakev s ostatky Karla IV. Při příležitosti korunovace Marie Terezie v roce 1743 

vešla do krypty komise a ohledala celý prostor královské hrobky. Další popis situace 

v hrobce pochází z pera J. Rulíka, který se sem doslal v roce 1804 při příležitosti 

pohřbu Marie Amálie. O první neoznačené rakvi tvrdil, že neví, komu patřila. 
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V neoznačené zdobné schráně potažené kůží, která stála v pořadí jako pátá, byly 

uloženy kosti více jedinců. J. Rulík také poznamenal, že mnozí z těch, kteří tehdy 

hrobku navštívili, z ní vynášeli části pohřebních výbav. Tuto smutnou skutečnost 

zaznamenal ve svém díle i V. Krolmus, kterému o královské hrobce vyprávěl V. 

Hořčička, který se též do krypty dostal. I V. Krolmus zaregistroval zdobnou schránu, 

podle něj stojící až v koutě a obsahující ostatky neznámých Přemyslovců. K dalšímu 

ohledání hrobky došlo v podstatě náhodou v roce 1824, kdy císař František I. dal 

pátrat po ostatcích habsburských předků, rakouského vévody Rudolfa (†1280) a 

Rudolfa I. zv. Kaše (†1307). Komise, která do hrobky vstoupila, nám zanechala o 

svém počínání úřední záznam. První schrána již tehdy byla přisouzena malému 

Václavu, prvorozenému synu Karla IV. Rakev s ostatky císaře stála na zdobné dřevěné 

schráně potažené kůží, na níž bylo upozorněno poprvé v roce 1743 a do níž byly podle 

názoru tehdejší komise možná uloženy knížecí kosti sebrané v katedrále v letech 1587-

1590 (tedy v době, kdy byla budována nová krypta).  

V roce 1851 dal císař František Josef I. zhotovit nové rakve, pět větších a dvě menší, 

které byly na víku opatřené štítky s vyrytými jmény. Do první z menších byl uložen 

zřejmě malý Václav, do druhé „směsice kostí rozličných a nepoznatelných“ včetně 

textilií, které se do té doby nacházely ve zdobné truhle potažené kůží. Ta byla poté 

předána do Národního muzea.  

V roce 1928 byla na Pražském hradě ukončena dostavba svatovítské katedrály. Při té 

příležitosti došlo i k úpravě hrobky českých králů, neboť stavitel K. Hilbert si skulinou 

ve východní zdi všiml, že rakve panovníků a jejich příbuzných jsou rozpadlé a ostatky 

zemřelých obnažené. Dne 27. dubna 1928 došlo za přítomnosti komise sestavené 

Jednotou pro dostavbu chrámu sv. Víta pod předsednictvím biskupa A. Podlahy k 

prohlídce krypty a ve dnech 2. - 4. května k vlastnímu ohledání jejího obsahu. Rakve 

se nacházely u východní čelní zdi. Ostatky i se zbytky pohřebních výbav byly 

vyneseny nahoru do chrámu, při této příležitosti byl proveden i první antropologický 

výzkum. První malá rakev nápis postrádala, předpokládalo se však, že se v ní 

nacházely ostatky malého Václava, syna Karla IV. a Anny Falcké. Kosti (část lebky, 

čelist a kůstky) byly pochovány ve vnitřní olověné rakvičce. Podle návrhu architekta 

K. Roškota byly zhotoveny výstavné sarkofágy, do nichž byly v roce 1933 vloženy 

nové rakve se zabalenými a konzervovanými ostatky vložených do nových tumb. 



 

20 

 

Dětská rakev s ostatky domnělého malého Václava byla postavena do zadní řady jako 

druhá z leva. Stála vedle sarkofágu Jana Zhořeleckého, do něhož byly vloženy i 

ostatky dalších neznámých osob včetně dětí, nacházející se do té doby ve druhé menší 

schráně. Uspořádání z roku 1935 platí dodnes.  

Na rozdíl od kosterních ostatků se pohřební výbavy, které tvořily především fragmenty 

oděvů a dalších textilií, v roce 1935 nevrátily zpět do nově zhotovených rakví, ale byly 

uloženy na různých místech Pražského hradu. Přestože vzbudily pozornost, osud 

k nim nebyl, zvlášť zpočátku, příznivý. Soubor fragmentů převážně gotických oděvů 

byl po vyzvednutí v roce 1928 předán Křesťanské akademii a textilním školám v 

Jilemnici, Brně, Ústí nad Orlicí, Rýmařově a Liberci k přetkání některých vzorů. Akce 

s přetkáváním kopií, včetně toho, že některé tkaniny byly při této příležitosti 

vyčištěny, znamenala, že tkaniny – údajně 26 různých druhů – byly z Pražského hradu 

odneseny. Pouze jejich část, zabalená v jednom balíku, byla v roce 1937 vrácena zpět, 

a v několika případech došlo k nenahraditelným ztrátám. Přestože v době vyzvednutí 

nálezu byla ateliérem Štenc pořízena fotodokumentace (z dnešního pohledu 

nedostatečná) i naši předkové se jistě snažili o přesnější zachycení nálezové situace, 

došlo ke značnému pomíchání tkanin. Jejich popisy s určením lokalizace byly stručné 

a nepřesné, nebo nebyly sepsány vůbec. Z kopií třinácti replik byla potom vytvořena 

dvě alba, z nichž jedno bylo posléze předáno do Uměleckoprůmyslového muzea 

v Praze, druhé zůstalo na Pražském hradě a dnes je bohužel ztraceno.  

Pohřebními textiliemi z královské krypty se jako první zabývala J. Gollerová-Plachá 

[4]. Autorka se věnovala popisu a uměleckohistorické interpretaci dvaceti vzorů, 

technologický rozbor tkanin však tehdy proveden nebyl. Bohužel také, až na nepatrné 

výjimky, nebyl učiněn pokus ztotožnit nalezené tkaniny s oděvem konkrétních osob,  

přestože tehdy neuplynula dlouhá doba ode dne, kdy tkaniny byly z jednotlivých rakví 

vyjmuty. J. Gollerová-Plachá k tomuto poznamenala, že při různých návštěvách 

hrobky byly textilie natolik přeházeny a promíšeny, že jejich identifikace podle 

původního nositele nebyla možná. Na Pražském hradě se na textilie z královské krypty 

postupem času pozapomnělo. V roce 1979 byly náhodně objeveny v depozitáři nad 

Starými deskami zemskými. Soubor byl poté v roce 1980 restaurován ve Státních 

restaurátorských ateliérech, bohužel s ne příliš uspokojivým výsledkem. Od počátku 

90. let 20. století je kolekci věnována systematická péče: pozůstatky oděvů jsou 
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uloženy v klimatizovaném depozitáři, konzervovány, závěry průzkumů publikovány a 

prezentovány na výstavách, především ve stálé expozici Příběh Pražského hradu.  

2.2 Album tkanin z královské hrobky 
 

Zdokumentované tkaniny jsou většinou bohatě zdobené a z materiálů vzácnějších. 

Jedná se valnou většinou o importované textilie. Souhrně jsou tkaniny popsány v []. 

Kniha byla publikována v roce 1965 a obsahuje pouze černobíle fotografie. Pro 

usnadnění přístupu k inspiračním zdrojům byla zahájena korespondence a konzultační 

činnost s Uměleckoprůmyslovým muzeem. Bylo získáno povolení od ředitelky muzea 

(K. Hlaváčková) a za asistence vedoucí depozitáře J. Mattisové byla pořízena 

fotodokumentace replik tkanin pořízených v 30. letech 20. století. Zde byly též 

shlédnuty fragmenty originálů. Další přístup k originálům byl umožněn Správou 

Pražského hradu, kde byly vykonány konzultace s M. Bravermanovou a s jejím 

doprovodem i shlédnuty originály vybraných textilií. V Uměleckoprůmyslovém 

muzeu se nachází 18 replik tkanin, zde je dokumentováno 16.  

Je zajímavostí, že další replika byla (uvedena v seznamu na prvním místě – brokát 

s dvojicemi ptáků v kruzích) vyrobena v 50. letech 20. století na SPŠ textilní v Liberci 

a její barevná modrá varianta byla zde znovuobjevena v září 2013. 

Výsledky konzultací jsou zachyceny v této kapitole a především originální obrazová 

dokumentace je tak k dispozici pro další zpracování, případně inspiraci pro 

desinatérskou práci. 

Bližší analogie k uvedeným tkaninám jsou podrobně vylíčeny v knize Jitky Gollarové- 

Plaché, Látky z pražské královské hrobky. [4] 

 

1. Brokát s dvojicemi ptáků v kruzích (původ Itálie- X. - XI. století) 

Vzor tkaniny se skládá z pravidelného sledu nebo řetězu souběžných kruhů pravidelně 

od sebe oddělených mezerami. Mezikruží jsou vyplněna čtyřmi stejnými, fialově 

roubenými zlatými hvězdicemi. Kruhy jsou tvořeny červenofialovým pásem, zlatě a 

fialově vroubeným, a vyplněným zlatým kroužkovým řetězcem. Uprostřed kruhů stojí 

zlatý rozvětvený strom, jehož větve jsou ukončeny pupenci srdcovitého nebo 

žalmovitého tvaru.  Před stromem stojí zády k sobě dva profilově pojatí ptáci 
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s hlavami obrácenými k sobě. Vzorové prvky jsou komponovány symetricky a 

stylizovány abstrahujícím schematismem, např. na kruhové hlavě jsou uši a oči pojaté 

jako menší kroužky, krk a prsa jsou přepásány páskou, které je uprostřed kruhovitě 

prohnutá, křídlo je nahoře ukončeno osmilistou zlatou růžicí na fialové půdě a ve 

zlatém kruhu, ocas je šupinovitý. Nohy ptáků vybíhají v prsty s drápy, které jsou 

podány přirozeněji než stylizované tělo ptáků. 

Půda tkaniny je žlutá, zlaté a červenofialové detaily (nejpravděpodobnější původní 

barvy obr. 1). Replika objevená na SPŠT Liberec v září 2013 je zachována v modré 

variantě (obr. 17) 

 

Obr. 1- Replika brokátu s dvojicí ptáků v okruží (varianta UMPRUM) 

 

Obr. 2- Fragmenty z SPŠT 
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2. Brokát s khiliny a fonghoangy uprostřed protínajících se vlnkových pásků 

(původ Itálie-1. polovina XIV. století) 

 

Vzor tkaniny se skládá ze dvou vzájemně se proplétajících vlnovek, které jsou mezi 

okrajovými lemovkami vyplněny jednak korálkovým, jednak provazcový motivem. 

Propletením vlnovek vznikají podle horizontálních řad menší pole prázdná, pouze 

vpleteným listem zdobená, a větší pole vyplněná zvířecími a rostlinnými motivy. 

V jednotlivých polích vyrůstá z vlnovky větev, vybíhající v rozvilinové úponky buď 

s lotosovými kvítky, nebo kvítky podobě pěticípé rosety. Na této větvi jedné řadě sedí 

dvounozí fonghoangové s mohutnými křídly a zkadeřenými ocasy, orientovaní do leva 

s hlavami zpět natočenými. V polích druhé řady jsou zobrazení khilinové, slétající na 

větev. Jsou okřídlení, z poloviny těla pták a z poloviny čtyřnohé zvíře, orientovaní 

vpravo. Na vlnovkách jsou střídavě zavěšeny lístky. Barva originálu tkaniny je velmi 

sešlá, snad byla původně červená nebo fialová. 

             
originál Pražský Hrad                                          

Obr. 3- Brokát s khiliny a fonghoangy 

 

3. Brokát s khiliny, fonghoangy a lotosovými květy (původ Itálie- 1. polovina XIV. 

století) 

Vzor tkaniny se skládá ze zvlněných souběžných rostlinných úponků, svisle 

probíhajících, z nichž vybíhají lístky a v místech největšího výkyvu velké lotosové 

květy se středem vroubeným střídavě rozvírajícími a zavírajícími se listy. Mezi květy 
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se zavřenými listy jsou vsunuty v horizontálních pásech motivy vlevo hledících, 

okřídlených fonghoangů s chvostem, vybíhajícím v paví oka. Mezi květy s otvírajícími 

se listy jsou zasunuty motivy skákajících neokřídlených khilinů, hledících vpravo. 

Půda tkaniny byla snad červenofialová, vzor zlatý. 

 

Obr. 4- Tkanina s khiliny, fonghoangy a lotosovými květ 

 

4. Brokát s ptáky v úponcích s vinnými listy (původ Čína – konec XIV. století) 

Vzorem jsou svisle procházející zvlněné úponky a vybíhající v listy vinné révy a 

drobné lotosové květy. V horizontálních řadách se opakuje motiv ptáků v jedné řadě 

vzlétajících, druhé slétajících. Ptáci mají rozevřená křídla a jejich těla jsou pokryta 

tečkami. Ocasy u jedněch jsou ornamentálně řešeny v podobě rozvlátých listů, u 

druhých jsou hlavy i ocasy zakončeny v trojlist v podobě pavích ok, vyplněná 

srdcovým ornamentem. Půda tkaniny mezi úponky je vyzdobena poházenými lístky.  

Zachovalá barva tkaniny je žlutá, ornament střídavě zelený a fialový.  
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Obr.  5– Tunika- brokát s ptáky v úponcích s vinnými listy (replika této 

tkaniny se nenachází v albu tkanin z UPM,  kniha [4] nabízí fotografii tuniky 

a originálu tkaniny). 

 

5. Brokát s úponkovým vzorem ( původ Čína- XIV. století) 

Vzorem tkaniny jsou souběžné rozviliny, naturalisticky zvlněné, z nichž vyrůstají 

drobné květy a lístky. Z hlavního úponku vybíhají zavinuté tenčí úponky, 

ukončené velikým lotosovým listem s palmetovou výplní. V jedné řadě jsou listy 

skloněny doleva, v druhé doprava. Mez rozvilinami jsou drobní ptáci 

s roztaženými křídly.  

Tkanina byla v tónech barvy žluté a hnědé.  

 

Obr.6- Brokát s úponkovým vzorem. 
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6. Brokát s růžicemi a palmetami, obklopenými dvojicemi různých zvířat (původ 

Lucca- XIV. století) 

Vzor se skládá ze dvou hlavních motivů. Jeden z nich je kruhový, v jehož vnitřním 

poli je osmilistá rozeta se zahnutými okraji, vyplněná menší lineární rozetou. Kolem 

obíhá stylizovaný arabský nápis, přerušovaný střídavě dvěma půlměsíci s tečkami a 

osmi tečkovanými rozetami. Kolem nápisu obíhá ornamentální věnec radiálně 

uspořádaných jednolistů a trojlistů. S tímto motivem se střídá ve vedlejším sloupci 

motiv rostlinného rázu, tj. rozevřených lotosově palmetových listů, v jejichž středu je 

dvojice malých ptáků. Květ je obklopen dvojicemi zvířat, a sice svrchu dvojící ptáků, 

pod nimi dvojicí honicích psů, a po stranách dvojicí ptáků, z nichž každý se pojí 

s analogickým ptákem v druhém sloupci a tvoří střídání se zmíněným kruhovým 

motivem. Pod palmetovým motivem je druhá dvojice honících se leopardů s obojkem, 

odvrácených od sebe tělem, ale hlavami obrácenými k sobě. Dvojice zvířat takto tvoří 

volné rámování obou hlavních motivů.  

Pravděpodobné barvy tkaniny jsou červená, hnědá, zelená a psi byli zlatí. 

 

Obr.7- Tkanina s růžicemi a palmetami, obklopenými dvojicemi různých 

zvířat 
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7. Brokát s dvojicemi fonghoangů a khilinů (původ Lucca- XIV. století) 

Ve svislých sloupcích se opakující střídavě přesazené motivy zvířecích dvojic, 

sdružených podle svislých os. Ornament se skládá z dvojic fonghoangů, stojících na 

třech palmetových listech, spojených zespod páskou s pseudoarabským písmem. 

Z palmetových listů vybíhají dva úponky, končící v listy araceového typu, vroubené 

lístky vinné révy. Mezi těmito listy se sbíhají dva khilinové. Motiv je ve spodní části 

zakončen opět dvojicí menších fonghoangů, slétajících mezi lotosové úponky s kvítky. 

Půda tkaniny je zelená, ornament celý ve zlatě. 

 

Obr.8- Tkanina s dvojicemi fonghoangů a khilinů 

 

8. Brokát s gotickou věží (původ Lucca- 2. polovina XIV. století) 

Hlavním motivem tkaniny je jednopatrová gotická věž s cimbuřím a třemi vížkami 

v zahradě, obehnané špičatými palisádami s kulatými otvory. Vchod je naznačen 

dvěma portály, nad nimiž jsou jakési arkýře a sdružená okénka. V zahradě po každé 

straně věže vyrůstá strom, z jehož listoví vyhlížejí čtyři ptačí mláďata s otevřenými 

zobáky, k nimž symetricky z obou stran přilétají ptáci s hmyzem v zobáku. Pod 

palisádovým plotem je rybník trojúhelníkového tvaru se zvlněnou vodou a rybami, 

lemovaný trojlisty. V dolní části končí sdruženými lotosovými listy. Vzory uspořádané 
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ve vodorovných řadách se střídají tak, že mezi osy vzorů jedné řady se vsunují osy 

vzorů druhé řady, řady jsou tedy přesazovány. 

Půda tkaniny byla asi červenohnědá nebo červená, protkávána jednak zlatem, jednak 

světle šedým a světle modrým útkem. 

 

Obr.9- Tkanina s gotickou věží 

 

9. Brokát s motivem ryb a hradeb (původ Lucca- 2. polovina XIV. století) 

Vzor tkaniny se skládá ze dvou řetězů s motivy střídavě kladenými ve vodorovných 

pásech. Hlavním motivem prvního řetězu je náznak hradeb v podobě kvádříkové zdi, 

založené v kruhu, z níž vpředu a po stranách vystupují dvě menší, vzadu jedna větší 

věž s cimbuřím. Vnitřek hradeb je přepažen zlatým polokruhovým pásem, 

představující most, před nímž vyskakují dvě ryby. Vpředu se zasouvá do hradby 

ornamentální listová výzdoba ústící ve dvě palmety a končící pod městem 

v palmetolotosové listoví. Na tomto listoví sedí dva ptáci vně orientovaní. Zeď je 

porostlá trávou, z níž místy vyrůstají květy. Po stranách zdi jsou zobrazeni dva letící 

menší ptáci. Hlavním motivem druhého kruhu jsou do kruhu komponované dvojice 

palmetových listů, vybíhajících opět z listového ornamentu s lotosovými květy a 

úponky. Vyúsťují v bohatě rozvětvenou palmetu, v níž jsou stopy kmenu. Ve středu 
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tohoto palmetového věnce je ornamentální nápis z pseudoarabského písma. Ze spodní 

části věnce vystupují z obou stran poloviční postavy vousatých psů, komponovaných 

tak, že napadají z obou stran hlavní věž z motivu prvního řetězu.  

Půda tkaniny je žluté barvy. Ornament je většin šedozelené barvy, pouze vnitřní větve 

palmet, ryby, tráva a některé detaily listoví jsou hnědočervené barvy. Zlatem je 

protkáván most v motivu prvního řetězu, střed, kmen palmety a psi v motivu druhého 

řetězu. 

 

Obr. 10- Tkanina s motivem ryb a hradeb 

 

10. Brokát s palmetami v osmiúhelníkových polích (původ Itálie - XIV. století) 

S tkaninou s dvojicemi fonghoangů a khilinů byly nalezeny dobře zachované pásy 

tkaniny se vzorem lotosových palmet v osmiúhelníkových polích, přesazených ve 

vervných případně svislých řadách, Rozevřená palmeta jedné řady se střídá s jinou 

obměnou palmety v řad druhé. Mezi osmiúhelníková pole jsou vsazena menší 

čtvercová a šestiúhelníková pole, vyplněná pseudoarabským písmem nebo 

arabeskovými motivy a konečně geometricko – lineárními kompozicemi. 

Půda tkaniny je hnědá, vzor protkáván zlatem, v některých geometrických částech 

zelenou barvou. 
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Obr.11- Tkanina  palmetami v osmiúhelníkových polích 

 

11. Brokát s palmetami a mřížovým ornamentem (původ Itálie- začátek XV. 

století) 

Vzor tkaniny se skládá z horizontálních pásů, vyplněných geometrickým vzorem 

mřížového rázu, a prokládaných prázdnými proužky. Do pásů jsou zasazeny palmety 

dvojího druhu: jedny s kruhovým středem a zavírajícími se listy, druhé s oválným 

středem a otvírajícími se listy.  

Zachovaly se zbytky zelené a žluté barvy. 

Tato tkanina nemá vytkanou repliku v albu replik z UPM, kniha Gollarové- 

Plaché nabízí fotografii originálu a kreslené reprodukce. 

 

12. Brokát s motivem ptáka v páskovém trojlistu (původ Itálie- XIV. století) 

Vzor tkaniny se skládá z jednosměrných řad, jichž motivy jsou sdruženy ze dvou 

prvků. Horní motiv je pták- labuť, orientovaný vpravo se zpětným otočením hlavy, 
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držící v zobáku pásku, vyplněnou stylizovaným arabským písmem, která je svinutá do 

trojlistu okolo zvířecího těla. Dolním soustředně pojatým prvkem je palmeta, z níž 

vybíhají dva symetricky rozložené a zahrocené listy s tečkovitými okraji, vyplněné 

srdcovým motivem. Těmito listy se proplétají úponky s lotosovými kvítky. 

Barva tkaniny byla ve smaragdově zeleném odstínu. 

 

Obr. 12- Tkanina s motivem ptáka v páskovém trojlistu 

 

 

13. Brokát s chobotnicemi a jinými mořskými zvířaty (původ Itálie- konec XIV. 

století) 

Vzor tkaniny probíhá ve třech vertikálních sloupcích a střídavě se opakuje. První řada 

se skládá z fantasticky stylizovaných mořských zvířat, jejichž poněkud pozměněný typ 

se opakuje i ve třetí řadě a jsou jednosměrně orientovaná doleva. Mají protáhlé, vejčité 

tělo, ornamentálně komponované ocasy rostlinného, stylizovaného motivu, dvojí druh 

ploutví a vyplazený jazyk. Druhá řada je sestavena ze stylizovaného motivu mořské 

hvězdice, uprostřed vyplněné pětilistou rozetou.  

Základní barva tkaniny byla zelená, hvězdice byly protkány útkem žluté barvy a 

zvířata zlatou nití. 
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Obr. 13– Tkanina s chobotnicemi a jinými mořskými zvířaty 

 

Obr. 14- Fragmenty z tkaniny s chobotnicemi 

 

14. Brokát se vzorem plachetní lodi (původ Lucca- 2. polovina XIV. století) 

Hlavním vzorem tkaniny je plachetní loď obdélníkového tvaru. Je opatřena ráhnem, 

lany a vzdutou plachtou. Na stožáru sedí fonghoang orientovaný vpravo a s hlavou 

natočenou zpět. Záď lodi nese na žerdi vlajku. V lodi sedí dvě postavy, podané 

profilově, jedna s poroučecím gestem ruky, druhá lanem upravuje plachtu. Loď 

spočívá na vlnách, naznačených střídavě zlatou a hnědou vlnovkou. Po levé straně lodi 

vyčnívá z vln květ. Zprava se snáší k lodi poprsí ženy, vyčnívající z několika květů. 

Žena drží v rukou pásku,  
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popsanou pseudoarabským písmem. Vzory jsou uspořádané v horizontálních pásech 

tak, že osy jedné a druhé řady jsou vzájemně do sebe zasunuty. 

Tkanina je velmi poškozená a během doby ztratila kolorit do té míry, že barvu není 

možné zjistit. Půda byla zelená. Hlavní motiv vzoru – plachetní loď- byl protkáván 

zlatou nití, podřadnější ornamentální části byly protkávané útkem hnědé barvy.  

 

Obr.15– Tkanina se vzorem plachetní lodi 

 

15 Brokát se vzorem jezdce na lvu – dětská tunika z královské hrobky (původ 

Lucca- 2. polovina XIV. stol.) 

Zajímavostí této tkaniny je to, že známe přesně určení této textilie (dětská tunika) a 

byl proveden a je zachován technologický rozbor této tkaniny. 

Vzor tkaniny se skládá z dvou motivů, z motivu jednosměrně orientovaného jezdce na 

to lvu, který se střídá s motivem paprskovitého slunce nebo měsíce, zakrytého temnou 

maskou. Tyto motivy se opakují v horizontálních řadách a střídají se ve svislých 

řadách. Jezdec s vlajícími vlasy je oblečen v oděvu, přes jehož výstřih má navléknutou 

kapuci, jejíž vlající konce spadají před záda. Je opásán a na opasku visí zbraň. Rukou 

otvírá tlamu lva, který je silně zarostlý na přední části těla a zvedá přední tlapu. Mezi 

postavami lvů je vždy malý lotosový květ. 

Hnědá barva a zbytky zlata jsou vším, co se na tkanině zachovalo. 
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Obr.16 – Tkanina se vzorem jezdce na lvu (fotografie byla pořízena v archivu 

střední textilní školy v Liberci). 

 

Dětská tunika z luxusní bohatě vzorované tkaniny, která pochází z konvolutu textilií 

z královské krypty a která byla původně pohřebním oděvem jednoho z předčasně 

zesnulých dětí Karla IV. Okolnosti nálezu a pravděpodobné interpretace jsou popsány 

v [11]. 

Okolnosti nálezu 

Při příležitosti korunovace Marie Terezie v roce 1743 vešla do krypty Pražského hradu 

komise a ohledala celý prostor královské hrobky. O dětské rakvi poznamenala, že je 

první v řadě sedmi schrán za sarkofágem Rudolfa II. Byla malá, zhotovená ze dřeva, 

zahalená do červeného již zničeného hedvábí a byl do ní vyřezán znak kříže. V ní byla 

malá cínová rakev, hodící se pouze pro ostatky dítěte, jak o tom byli přesvědčeni ti, 

kteří se zúčastnili prohlídky krypty. Železné okutí však tenkrát nedovolilo schránku 

otevřít. Protože na ní nebyl nápis ani stopy po erbech, zůstala rakev nedotčená. 

Tafografové ji bez jakýkoliv podkladů připsali jedné z dcer Rudolfa II. Carolině. O 

dalších dětských rakvích  se zpráva již nezmiňuje, jako první si však tafografové 

všimli neoznačené zdobné schrány potažené kůží vyztužené kovovými pruhy. Ostatky 

nebyly plně vyvinuty, patřily zhruba 1 ½ roku starému dítěti, a ne dvouletému, jak by 

odpovídala známá data narození a úmrtí chlapce. Ve druhé malé rakvi byly, kromě 
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pozůstatků dvou dospělých mužů, uloženy i kůstky zhruba 1 ½ roku starého dítěte, 

dále dítěte asi ročního a kůstky šestiměsíčního kojence. Ostatky dvou větších dětí byly 

s otazníkem interpretovány jako ostatky dětí Karla IV. – Karla (*1372) a Markéty 

(*1373). 

Nový antropologický průzkum, vedený E. Vlčkem, částečně revidoval obsahy 

jednotlivých rakví, které ne vždy odpovídaly nápisům na nich uvedeným. Dětské 

ostatky byly v roce 1986 nalezeny ve dvou rakvích – ve schráně označené jménem 

malého Václava a v rakvi Jana Zhořeleckého a dalších neznámých osob. Z ostatků 

prvorozeného syna Karla IV. Václava se dochovala jenom lebka a několik dlouhých 

kostí. Potvrdil se názor J. Matiegky, že pokud šlo skutečně o ostatky tohoto dítěte, 

jednalo se o značně nevyvinutého jedince, vysokého nanejvýše 77 cm. Ve společné 

rakvi Jana Zhořeleckého a dalších neznámých osob byly identifikovány kosti tří dětí. 

První chlapec, vysoký zhruba 93 cm, byl ztotožněn, tak jak to již předtím provedl J. 

Matiegka, s pátým synem Karla IV. a Elišky Pomořanské Karlem. Druhé pozůstatky 

patřily opět chlapci zhruba ve věku jednoho roku, který byl vysoký cca 77 cm. Mohlo 

jít o Jindřicha, dalšího syna Karla IV., který se narodil v srpnu 1377 a zemřel 

v následujícím roce. Ze stejné rakve pochází i kostřička zhruba půlročního dítěte,  

vysokého cca 69 cm, kterou se tehdy nepodařilo s nikým ztotožnit. Nález nepatrného 

zbytku ostatků novorozence lze však interpretovat tak, že se jednalo o dítě Karla IV. 

a Anny Svídnické, které zemřelo společně s matkou při porodu v roce 1362. 

Není zřejmé, jestli fragmenty tkaniny, z níž, jak se ukázalo při konzervování, byla 

kdysi ušita dětská tunika, pocházela z rakve, v níž byl pohřben pravděpodobně malý 

Václav anebo ze sběrné schrány, kam byly v roce 1851 přemístěny různé ostatky 

včetně dětských a textilie ze zdobné, kůží potažené, truhly, poté předané Národnímu 

muzeu. Tato truhla, románský cestovní kufr potažený kůží a ozdobený pobitím 

hřebíčky, byla i s textiliemi původně do ní zřejmě patřících identifikována jako 

schrána sloužící pro převoz ostatků českého knížete Konráda II. Oty z jižní Itálie do 

Prahy v roce 1191. 

Bylo by lákavé určit zbytky dětské tuniky jako pohřební oděv malého Václava, 

prvorozeného syna Karla IV. Chlapec však zemřel již v roce 1351 a jeho rakev byla 

zřejmě vždy samostatná, i když jednoznačné důkazy o tom nejsou. Tkaninu dětské 
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tuniky lze však datovat až do 2. poloviny 14. století. Oděv by proto spíše bylo možné 

připsat dětem až tehdy zesnulým, což podle interpretace antropologů byl 

jedenapůlroční Karel, který zemřel v roce 1373, či jeho mladší bratr Jindřich, zesnulý 

v roce 1378.  

Truhla stála zřejmě původně někde v bazilice a potom v katedrále sv. Víta a v roce 

1590 (možná i později), protože se vědělo, že se v ní nalézá knížecí pohřeb, byla 

snesena do krypty. Zde do ní byly přidány další ostatky nacházející se v hrobce, a to 

jedny mužské (dosud neznámé) a několikeré dětské. Nevíme však, zda tyto ostatky 

měly původně samostatné rakve, neboť se o tom nedochoval žádný záznam. Nelze 

také jednoznačně říci, jestli skutečně dětské ostatky patřily synům Karla IV. Karlovi a 

Jindřichovi, neboť není doloženo, že byli do Královské hrobky pochováni, pouze to 

lze celkem s jistotou předpokládat.  

Vazba tkaniny dětské tuniky  

Základem tkaniny je čtyřvazný osnovní kepr Z (3/1 Z) tvořený hlavní osnovou a 

základním útkem. Hlavní osnova i základní útek jsou z hedvábí, které má dnes 

okrovou barvu. Vzor tvoří 2 lancé útky. První (I) se téměř nedochoval, patrná jsou 

pouze torza zlata. Zřejmě byl tvořen pozlacenou zvířecí kůžičkou obtočenou okolo 

lněné duše.  Druhý (II) tvořený postříbřenou zvířecí kůžičkou obtočenou okolo 

hedvábné duše byl použit přerušovaně (interrompue). Lancé útky vázaly s vaznou 

osnovou v čtyřvazném útkovém kepru Z (1/3 Z).   

Analogie k vazbě lze najít například na tkaninách tunicelli ze Stralsundu či dalmatiky 

ze sejného kostela. V obou případech tvoří zlatá nit (pozlacená kůžička, lněná duše) 

první lancé útek, přerušovaný druhý je vytkán hedvábnou barevnou nití. To je rozdíl 

od tkaniny dětské tuniky, kde přerušovaný druhý lancé útek je z postříbřené zvířecí 

kůžičky obtočené okolo hedvábné duše.    

                                                                                                                                        

Střih dětské tuniky (obr. 16) 

Z původní tuniky se dochovalo celkem 8 fragmentů různých tvarů i velikostí. Pro 

rekonstrukci střihu byl nejdůležitější fragment, který má zřetelný tvar horní části 
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dětského oděvu s výstřihem. Okolo výstřihu jsou viditelné vpichy a stopy po založení, 

pravá strana končí pevným okrajem, levá byla rovně zastřihnuta. Byla identifikována i 

část druhé poloviny výstřihu opět s vpichy a stopami po založení. Vzhledem k ověřené 

skutečnosti, že pohřební oděvy se lépe zachovávají na předním dílu než zadním, byl 

větší fragment interpretován jako velká část předního dílu, menší potom jako část 

zadního dílu. Do předního dílu byl umístěn i fragment, který byl vzhledem k rovnému 

zastřižení jedné ze stran určen jako část spodního lemu oděvu. Zbylé kousky byly 

potom rozřazeny tak, aby jejich poloha byla co nejpravděpodobnější v rámci zasazení 

do rekonstruovaného vzoru. Rukávy oděvu se nedochovaly. 

Rozměry tuniky po rekonstrukci jejího tvaru jsou: délka 61 cm, šířka předního a 

zadního dílu 35,5 cm, délka ramen 12 cm, délka vykrojení průkrčníku 9,5 cm.         

Rekonstruovaný tvar je velmi jednoduchý s rovným předním i zadním dílem, které 

nejsou rozšířeny pomocí klínů, a obloukovitě zastřiženým průkrčníkem. Pokud oděv 

původně měl rukávy, což je pravděpodobné, není znám přesný tvar průramku ani 

podoba samotných rukávů. Nezachovaly se téměř žádné krejčovské detaily, pouze 

dírky po stehách, samotné stehy či záložky však ne.    

Na jenom malém fragmentu se zachoval otisk tkaniny tkané plátnovou vazbou, není 

však zřejmé, jestli je to stopa po původní podšívce (zřejmě však ne, protože zachovaná 

partie u průkrčníku nenaznačuje, že by zde byla připevněna podšívka, okraj byl pouze 

jednoduše založen), anebo po jiné tkanině, která se s tunikou dostala do styku. Byla 

zřejmě z rostlinného materiálu, který během doby degradoval (např. lněná košile).  

Interpretace 

Přestože se z originálního oděvu z Královské krypty zachovala jenom velmi malá část, 

lze jej považovat za unikátní. Středověkého dětského oblečení se totiž dochovalo 

naprosté minimum. V rakvi čtyřletého Alonsa († 1291) ve  Valladolid, Colegio de San 

Gregorio, se nalezla tunika ze vzorované a zlatem vytkávané látky. Dnes je již 

fragmentární, existuje jenom horní část zadního dílu a postranními klíny a jeden 

samostatný díl. Spodní kalhoty ze zřejmě vzorované látky se nedochovaly, podle jedné 

ze starých kreseb však lze rozpoznat jejich střih (1291, Museo de Valladolid). I další 

dětský oděv se vztahuje ke středověkému Španělsku. Z hrobu šestileté infantky Marie 
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(† 1235) v Leonu, Colegio de San Isidoro, byla vyzvednuta košile, kalhoty a svrchní 

surcot. Bavlněná košile i surcot ze zlatem vytkávané hedvábné tkaniny jsou rozšířeny 

pomocí postranních klínů, přední i zadní díl kalhoty jsou vždy z jednoho kusu tkaniny 

(1235, Madrid, Museo del Traje). Výčet dochovaného středověkého dětského odění 

doplňují tři neurčitelné fragmenty svrchního oděvu z kostela v Uvdalu (13.- 14. století, 

Uvdal, stavkirke) a tři svrchní šaty z pohřebiště v Herjolfsnaes, které byly vlněné a 

rozšířené postranními i středovými klíny (14.-15. století, Kodaň, Nationalmuseets).16 

2.3 Použití zdobných prvků na tkanině- Lucca 
 

Ve středověké Evropě byl desén luxusních tkanin ovlivňován asijskými předlohami. 

Evropa se s těmito tkaninami seznamovala přímo, neboť byly významnou obchodní 

komoditou. Především Itálie se exotickými vzory inspirovala a dále je rozvíjela. Od 

konce 13. století se zde začalo upouštět od tradičních výzdobných prvků a pod vlivem 

gotického realismu na místo heraldické schematičnosti nastupovala oživenost a 

pohyblivost. Výzdobné motivy začaly být nově seskupovány do řad, ve kterých byly 

umisťovány buď souběžně, nebo střídavě. Hlavním ornamentem sice nadále zůstávalo 

zvíře, avšak již s rysy skutečnosti. Mezi rostlinnými motivy se objevují nové 

výzdobné prvky, především listy a plody vinné révy. Zvláštní oblibě se v Itálii těšily 

drobné čínské výzdobné prvky, motivy dračích koní a klečících psů se však v Itálii 

měnily ve skákající nebo ležící jednorožce, jeleny, leopardy, lamy a lovecké psy, 

čínští dvounozí ptáci se silně stočenými krky a hlavou, vlajícími křídly a vějířovitým 

ocasem pak v papoušky, jestřáby, labutě, sokoly a orly, čínští draci přecházeli 

v bazilišky a lvy. Ornamentální motivy jako lotosové úponky a květy byly 

poevropšťovány v palmety a drobnější kudrnaté ornamenty. V druhé polovině 14. 

století se vzornice italských tkanin nadále obohacovala o prvky z domácího prostředí 

a tak na tkaninách vidíme hrady, studně, lodi, stany, skály, figurální výjevy, vlající 

pásky – často s pseudoarabskými písmeny, paprsky zářící z mraků a jiné. Zvířata jako 

orli, sokolové, labutě, jeleni a kachny se volně pohybovala, honila, pronásledovala či 

seděla na stromech. Oblíbené byly i lovecké scény, postavy lidí i zvířata mají vlající 

vlasy a srst. Rostlinný ornament byl rozmnožován o nové prvky viděné v přírodě, 

jako stromy s korunami a sukovitými větvemi, či keře vyrůstající ze skal nebo ze 

země. Palmety měly kruhový tvar. Nově se objevuje i jednosměrné řazení motivu 
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v horizontálních řadách bez rámování. Na tkaninách období trecenta se objevují i 

religiosní prvky, jako postavy andělů či motiv zvěstování. 

Nejdůležitějším centrem produkce v Itálii byla Lucca, která měla všechny předpoklady 

pro úspěšnou výrobu luxusních tkanin – zručné a vynalézavé řemeslníky organizované 

v cechách, kapitál i dobře vyvinutou obchodní organizaci. V neposlední řadě ležela na 

trase poutní cesty ze severozápadní Evropy do Říma, což usnadnilo export tkanin i do 

jiných krajů. Surovina pro výrobu tkanin, a to především hedvábí, se do Luccy 

přivážela z oblastí okolo Kaspického moře přes janovské obchodní kolonie. 

Zpracovávala se přímo v Lucce, kde byl dostatek vodních zdrojů nutných pro 

vytahování a stáčení příze i pro barvení. Tkalci byli v Lucce velmi specializovaní. 

Mezi nejnáročnější profese patřilo návrhářství vzorů, které v 13. a 14. století dosáhlo 

vynikající úrovně, hlavně ve tvorbě nových vzorů. Zpočátku si tkalci zhotovovali 

návrhy sami. V 2. polovině 14. století však jsou v písemných záznamech zmínky o 

specializovaných návrhářích vzorů hedvábných tkanin. Lucčtí návrháři prosluli t ím, že 

imitovali orientální vzory, avšak přidávali k nim i vlastní prvky. Hlavním odběratelem 

tkanin byla církev a panovnické dvory, proto byl kladen důraz na honosnost. [12.] 

3. Brokát s dvojicemi ptáků v kruzích  
 

V práci je věnována další pozornost vzoru na tkanině z kapitoly 2.2.1 Brokát 

s dvojicemi ptáků v kruzích (původ Itálie- X. - XI. století). Důvodem je, opětovné 

nalezení zlomku originálu na SPŠT Liberec a také získání modré verze repliky 

(zhotovené v 50. letech na SPŠT Liberec) ze zdrojů soukromých sbírek bývalých 

pracovníků SPŠT. V současné době lze říci, že i sama replika má již určitou 

historickou hodnotu. Bylo tedy rozhodnuto dále pracovat s tímto motivem a pokusit se 

jej dále poznat a rozpracovat. (obr.1) 

3.1 Nálezové okolnosti a osudy replik 
Soubor tkanin z královské hrobky, vyjmutých z rakví v roce 1928, obsahuje podle 

nepřesné restaurátorské zprávy Státních restaurátorských ateliérů více než 200 kusů 

tkanin s 35 různými vzory. Až na jedinou výjimku jsou tkaniny gotické, což odpovídá 
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známým údajům o těch, kteří byli do královské hrobky pohřbeni. Starší, a to až o 

několik století, je pouze tkanina s dvojicemi ptáků v kruzích. 

1928-Byla údajně nalezena ve dvou fragmentech ve společné rakvi s ostatky čtyř žen 

Karla IV., Václava IV. a Jana Zhořeleckého a určena jako perská ze sklonku 10. 

století. Tkanina byla po srovnání s dostupnými analogiemi zařazena mezi byzantské 

importy z X. - XI. století. S knižní interpretací J. Gollerové- Plaché souhlasila i Z. 

Drobná, která si navíc všimla, že vzor tkaniny byl vytvořen brošujícím útkem. Další 

zmínka o tkanině s ptáky se vyskytuje ve stručném soupisu raně středověkých 

textilních nálezů v Čechách. Autorka tohoto článku N. Bažantová ji považuje za 

byzantské brošované  samitum z 11. století. 

Kromě několika výše uvedených zmínek v literatuře se s naší tkaninou setkáváme 

ještě 

 za  jiných okolností. Ve státní tkalcovské škole v Jilemnici byla utkána její kopie, v 

roce 1933 do ní byly zabaleny ostatky všech mrtvých panovníků a jejich příbuzných a 

tak vloženy do královské hrobky. V soudobém protokolu, uloženém ve Státním 

ústředním archivu v Praze, je uvedeno, že tkanina sloužící jako předloha pro kopii se 

původně nacházela v rakvi Karla IV.  J. Gollerová-Plachá však ve své knížce 

jednoznačně tvrdí, že předlohou pro kopii byla tkanina s dvojicemi ptáků, která podle 

J. Cibulky pocházela ze sběrné rakve s ostatky Václava IV. a dalších. To, že 

předlohou pro nový obal ostatků byla skutečně tkanina z rakve Karla IV., se 

jednoznačně prokázalo v 80. a 90. letech, kdy  

v souvislosti s antropologicko - lékařským výzkumem byly postupně znovu otevírány 

všechny sarkofágy.   

Jestli byly oba fragmenty této tkaniny po utkání kopie vráceny zpět na Pražský hrad, 

se neví. Protokol o předání celého konvolutu je velmi stručný. Textilie, uložené v 

balíku, se za nejasných okolností dostaly na půdu Starého královského paláce, kde 

byly objeveny až v roce 1979. Tkanina s ptáky se však asi mezi nimi nenalézala, 

neboť M. Zeminová, která hledání konvolutu vyvolala, ji tehdy považovala za 

nezvěstnou. Proto nebyla spolu s ostatními předána Státním restaurátorským 

ateliérům. Jeden z původně dvou fragmentů se na Pražském hradě podařilo nalézt až 

na začátku 90. let M. Bravermanové. Druhý fragment je nutné zatím bohužel 

považovat za ztracený. Jedinou útěchou je to, že v knize J. Gollerové Plaché je 

vyfotografovaná část právě tohoto dnes postrádaného fragmentu, takže je alespoň 
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možné si učinit představu o původním zřejmě obdélném tvaru jedné z nejvzácnějších 

dochovaných historických tkanin v Čechách. Ztrátu fragmentu je možné vysvětlit 

například tak, že byl rozstříhán na menší kusy, které byly rozptýleny. Jeden z nich, o 

rozměrech 4, 5 x 4 cm, se pravděpodobně nachází v archivu v Augsburgu, druhý byl 

údajně kdysi ve Střední textilní škole v Liberci.  

V souvislosti s přípravou výstavy “Boleslav II. K tisícímu výročí úmrtí”, která se 

uskutečnila na Pražském hradě v zimě roku 1999, byla tkanina s dvojicí ptáků v 

kruzích konzervována V. Otavskou.  Při té příležitosti byl proveden i její textilně 

technologický průzkum. Na výstavě byla tkanina obecně určena jako textilie 

pocházející z Byzance okolo roku 1000, nicméně autorky si již tehdy uvědomovaly 

zvláštní kontrast mezi jednoduchou kresbou vzoru a dokonalostí jeho vytkání.  

 

Obr. 17 – Replika brokátu s dvojicí ptáků v okruží (Liberec) 

3.2 Textilně technologický průzkum  
 

U originálu jde o fragment zhruba obdélníkového tvaru o maximálních rozměrech 36 

cm po osnově a 30,5 cm po útku. Podél levé i pravé strany, stejně jako podél dolního 

kraje fragmentu, jsou zachované stopy po založení se vpichy po jehle (vlevo a vpravo 

ve vzdálenosti do 1 cm od kraje; dole poněkud zešikma, ve vzdálenosti do 4,5 cm od 

kraje). Vpichy jsou ve vzdálenosti asi 0,4 cm od sebe, šicí nit se nezachovala. V ploše 

je fragment proděravělý, okraje jsou rozvolněné. Tkanina je křehká, pokrytá světlými 

skvrnami, zlatá nit je ve velmi špatném stavu - zčernalý kožený pásek s 
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mikroskopickými stopami zlacení dochován jen v nepatrných zbytcích. Vzor je dosud 

čitelný. 

Z níže uvedeného rozboru vyplývá, že tkanina s ptáky je tzv. samitum, což je tkanina, 

tvořená hlavní osnovou, vaznou osnovou a nejméně dvěma systémy útků zpravidla 

různých barev. Útky jsou vázané vaznou osnovou. Mezi vrstvou útku, který je právě 

na lícové straně, a tím útkem -  nebo těmi útky – (které jsou na rubu) je skryta hlavní 

osnova. Zde je provedeno shrnutí rozboru s vysvětlením pojmů v textilních 

technologiích. 

Označení vazby: samitum s pěti systémy útků, z nichž tři jsou brošující, vazná osnova 

váže v kepru 1 / 2 S (na líci). 

Osnova:  poměr osnov - dvě nitě hlavní osnovy ku jedné niti vazné osnovy 

 Materiál:  hlavní osnova - hedvábí, zákrut Z, dnes okrová 

                 vazná osnova - hedvábí, zákrut Z, dnes okrová 

 Découpure (odsazení)osnovy: 2 nitě hlavní osnovy 

 Hustota (dostava) osnovy:   40 až 48 nití hlavní osnovy na 1 cm 

      20 až 24 nití vazné osnovy na 1 cm 

Útek:    5 systémů  útků  - 1 tvoří pozadí vzoru, 1 zůstává vždy na 

rubu (dnes oba okrové); 3 vzorující (broché)  

 Materiál: 1. hedvábí, bez viditelného zákrutu, dnes okrové 

                 2. hedvábí, bez viditelného zákrutu, dnes okrové 

               3. hedvábí, bez viditelného zákrutu, dnes hnědočervené 

                4. hedvábí, bez viditelného zákrutu, dnes červenorůžová 

5. pozlacený kožený pásek obtočený kolem hedvábné duše (zákrut Z, dnes okrová) 

 Découpure útku: 1 passée 

 Hustota útku: 26 až 35 passées (technika vzorování) 

 Pořadí útků - opakující se (výjimka - poznámky na konci rozboru tkaniny) 

 Raport vzoru - symetrický, nezachován v úplnosti 

 Pevný okraj tkaniny - nezachován 

Vazná osnova pracuje v kepru 1/2 S par passée. Hlavní osnova leží mezi tím útkem, 

který je právě na líci tkaniny, a ostatními útky. Vzor je tvořen brošujícími útky, to 

znamená, že tyto útky neprobíhají od jednoho kraje tkaniny ke druhému, ale jsou 

úsporně použity jen tam, kde vzorují (poznámky: brošování u samit je velmi vzácné; 

motiv lístků - barvy v levé a pravé polovině medailonu se různí, jde tedy o výjimečné 
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změny v pořadí útků;  tkalcovské chyby - navedení vazných osnov v levé části 

medailonu, mezi medailony váže vazná osnova chybně přes 2 passées).    

 

Takto tkané textilie, k jejichž zhotovení bylo třeba jistého typu tažného stavu, se 

poprvé objevují ve východním Středomoří nejpozději ve 4. století. Největšího 

rozšíření doznaly okolo roku 1000, vyskytují se i ve 12. století, doznívají ve 13. 

století. Samitum se nejčastěji tkalo z hedvábí, zřídka i z tenké vlny nebo bavlny. Útky 

měly většinou rozdílné barvy, známe však i jednobarevná samita. V případě naší 

tkaniny mají dnes obě osnovy i ty útky, které tvoří pozadí vzoru a zadní stranu 

textilie, okrovou barvu, vzorující broché  útky jsou hnědočervené, červenorůžové a 

zlaté. Neobvyklé na naší tkanině je to, že vzor je tvořen (pouze!) brošovanými útky, 

tedy způsobem velmi náročným na čas a zručnost tkalce. Jeho výhodou je, že přináší 

úsporu materiálu, neboť útky neprobíhají od jednoho okraje tkaniny ke druhému, ale 

pouze zhruba v ploše vzoru. Většinou se tak zatkávaly “zlaté” nitě, které byly 

nejdražší. V našem případě brošuje ale i útek dnes hnědočervený a růžovočervený, 

tedy “jen”hedvábný. Přitom se dá obecně říci, že brošování se právě u samit vyskytuje 

poměrně zřídka. Jako jeden z nejstarších příkladů lze uvést brošované oči lva na 

fragmentech byzantské tkaniny z relikviářové skříně sv. Annona v Siegburgu. 

Vetkaný nápis tuto tkaninu datuje mezi roky 924 - 931. Na dalším byzantském 

samitu, které je datované do 11. století, se vyskytují brošované rozetky.  Do 2. 

poloviny 11. století až do počínajícího 12. století je možné klást zřejmě tkaninu s orly 

s kovovým brošovaným útkem, pocházející z relikviářového hrobu sv. Amanda ze sv. 

Petra v Salzburgu. Následující tkaniny již byly pravděpodobně zhotovené ve 12. 

století - tkanina s pantery, utkaná pravděpodobně v Iráku nebo tkanina s nápisem, 

který ji lokalizuje na Sicílii. Ve španělském  samitu s dvojicemi lvů v medailónech 

brošují útky modré a žluté barvy. Dva útky brošují i na samitu se vzorem panterů a 

gryfů mezi “zubatými” liniemi, jehož původ je v islámských zemích. Podle 

interpretace ze stejné oblasti pocházejí i další dva fragmenty brošovaných samit - 

jeden s vyobrazením lvů a zajíců, druhý s motivem snad gryfů a hadů.  

Naše tkanina je zdobena pravidelnými, ve svislém i vodorovném směru souběžnými 

řadami od sebe oddělených medailónů. Pokud jde o jaksi prázdně působící prostor 

mezi medailony, dochovaly se jen části těchto ploch s malými hvězdicemi. V 

medailonech, orámovaných perlovcem, je rozvětvený strom života, jehož větve jsou 
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zakončeny lístky srdcovitého tvaru. Před stromem stojí dva těly od sebe a hlavami k 

sobě obrácení ptáci. Horní část jejich křídel je zakončená růžicí, stylizovaná struktura 

ocasních per připomíná šupiny. Vzor je komponován symetricky.  

Výzdobný motiv kruhového medailonu vyplněného stromem života, po jehož stranách 

jsou ptáci, je starý. Byl založen na barevném kontrastu půdy a vzoru s přesně 

vymezenými hranicemi, směr osy vzoru se shoduje se směrem osnovy. Tento vzor je 

původem perský, sasanovský, Do monochromních tkanin zhotovených technikou 

“rytého” samita nebo tzv. protolampasu vzor převzalo i byzantské tkalcovství, 

například tkanina z 1. poloviny 11. století z hrobu sv. Ludmily. 

J. Gollerová-Plachá a N. Bažantová tkaninu s ptáky určily jako byzantskou. Určité 

spojitosti mezi ní a byzantskými tkaninami najít lze, především tu, že většina 

byzantských tkanin byla zhotovena také technikou samita. Ale vzor na byzantských 

samitech byl jen ojediněle vytkán brošujícím  útkem. Byzantské tkalcovství se také 

rádo vracelo k sasanovskému umění, ze kterého kromě jiného převzalo monumentální 

postavy ptáků, ty však v X. - XII. století nově ztvárnilo. Motiv ptáků se středovým 

stromem, vyplňující kruhy, se vyskytoval hlavně na monochromních tkaninách - na 

“rytých” samitech a tzv. protolampasech - a býval daleko složitější. Především prostor 

mezi medailony, které se většinou navzájem dotýkaly, vyplňovaly další dekorativní 

prvky. I v islámských oblastech se tkaly látky s podobným vzorem v plnější a 

složitější formě. 

Na základě jednotlivých úvah restaurátorů a historiků bez nalezení přímé analogie je 

tato tkanina považována pravděpodobně za sicilskou z 2. poloviny 12. století. 

Tím byla Sicílie propojena i s dějinami střední Evropy. Textilní výroba zde rozkvétala 

především po roce 1147, kdy Roger II. odvlekl tkalce z Théb, Korintu a Athén a 

převezl je do svého sídelního města Palerma. O rozmanitosti této produkce, na kterou 

měl stát monopol, nás zpravují písemné prameny i samotné tkaniny, kterých se však 

dochovalo poměrně málo a jejich atribuce je většinou stále diskutovaná. Sicilskou 

specialitou byly tkaniny zvané tiraz, jemné tkaniny s vyšívaným nebo technikou 

tapiserie vytkávaným výzdobným motivem či nápisem, dále hedvábné textilie, tkané 

technikou samita i lampasu, se vzory často tvořenými kovovým brošujícím útkem. Ve 

sbírkách se dochovaly i sicilské borty tkané na destičkách nebo stávku, zdobené 

brošováním nebo tkané technikou tapiserie. Největší oblibu si ale získala výšivka, jejíž 

nejreprezentativnější příklad představuje korunovační plášť, pořízený v roce 1134 pro 
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Rogera II., dvě dalmatiky, alba a další kusy získané  Štaufovci a posléze používané 

jako korunovační ornát římských králů. 

Důvodem, proč naši tkaninu interpretujeme jako sicilskou, je především použití 

brošujících útků k vytvoření vzoru.  Sicilské tkalcovství totiž právě  brošování hojně 

využívalo. Způsob využití brošujícího útku při tkaní na tkalcovském stavu připomíná 

vytkávání vzorů technikou tapiserie. I ta se na Sicílii běžně používala, uveďme 

například tkaniny zdobené typickými sicilskými dekorativními prvky, složenými z 

prolínajících se linií, palmet a figur. Není vyloučeno, že hedvábí, z něhož byla naše 

tkanina utkána, pocházelo přímo ze Sicílie. V soudobých písemných pramenech je 

totiž v jižní Itálii ve 12. století doloženo pěstování moruší na plantážích. S motivem 

ptáků se středovým stromem vyplňujícím kruhový medailon z perlovce jsme se na 

tkaninách připisovaných Sicílii nesetkali, jednotlivé detaily vzoru ale dokumentované 

jsou. Ptáci připomínají orly. Podobně jsou ztvárněny i další stromy na sicilských 

textiliích zhotovených technikou tapiserie. [12.] 

4. Technologické zpracování vzoru žakárské tkaniny  

 

Praktická část této práce zahrnuje vytvoření návrhů víceútkových tkanin 

inspirovaných brokátem nalezeným v královské hrobce brokát s dvojicemi ptáků 

v kruzích (původ Itálie- X. - XI. Století – viz kapitola 3). Zpracování těchto návrhů 

proběhlo v programu DesignScope Victor. 

Původním záměrem bylo vytvořit co nejpřesnější kopii původního vzoru. Po 

prozkoumání repliky (k originálu nebyl získán přímý přístup) bylo zjištěno, že 

technologické vybavení FT TUL neumožňuje tento záměr zcela splnit. Proto bylo 

rozhodnuto použít vzor jen jako inspiraci. Vzor bylo potřeba stylizovat, neboť ve 

výsledné velikosti vzoru se zvolené obrysové linie slévaly.  

4.1 Parametry tkaniny 
 

Parametry tkaniny byly zvoleny s ohledem na parametry tkacího stroje, na němž bude 

návrh realizován. Návrh trojútkové tkaniny byl ve finále utkán na žakárském tkacím 
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stroji s elektronickým řízením, který je k dispozici na Fakultě textilní Technické 

univerzity v Liberci. Jedná se o automatický jehlový tkací stroj SOMET 

s elektronickým žakárským strojem Stäubli. 

 

Tabulka1: Parametry pro tvorbu vzoru 

Šířka tkaniny 143 cm 

Dostava 

osnovy 

117 nití/ 1cm 

Dostava útku 30 * 3nití/ 1cm 

Materiál 

osnovy 

Polyesterové hedvábí 

100 dtex 

Materiál útku Polyesterové hedvábí 

100 dtex 

Počet 

vzorových 

platin 

1200 

 

 
Obr. 18 Zadání parametrů tkaniny do programového prostředí 

4.2 Příprava vzoru 
 

Vlastní tvorba vzoru probíhala v několika krocích, které jsou v této kapitole velice 

stručně popsány. Je zde uvedena i obrazová dokumentace postupu prací 

v programovém prostředí. 

 

Příprava motivu 

Vlastní fotografie tkaniny byla před zadáním do EAT systému upravena v programu 

Adobe Photoshop (kvůli nedostatečné kvalitě). Tento návrh byl poté v operaci 

„korekce rozměrů vzoru“ výběrem oříznut napříč na polovinu a ve funkci 

„raportování“ zvolena střída se zrcadlovým efektem ve směru X. Tímto úkonem bylo 

zajištěno zrcadlově symetrické čištění vzoru v následující funkci „malování.“ 
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Obr. 19 – Panely nástrojů určené k vytváření vlastního návrhu nebo úpravě motivu. 

 

Výběr vazeb 

Návrh má 3 vzorové barvy, a proto byly využity 3 vazební efekty. Pro utkání tohoto 

návrhu byla zvolena 24 vazná atlasová vazba do všech útků, a to v osnovním i 

útkovém efektu. Pro správné provazování byla v některých vazbách zvolena 12krát 

zesílená tatáž vazba. 

 

 

 
Obr. 21- Vazby pro jednotlivé barvy vzorování  

   

Osnovní efekt Útkový efekt 12krát zesílený 

Obr.20- Vazební efekty 
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4.3 Dosazení vazeb, simulace a realizace vzoru – varianta 1 
 

Programové prostředí umožňuje náhled použitých vazeb. 

  

Obr. 22  původní vzor   Obr. 23- simulace tkaniny 

 

Zkouška raportování 

       

          

    Jednoduchý raport          Přesazený raport o ½      Přesazený raport o ½ 

              dle původního                ve směru y                          ve směru x 

Obr.24 – Zkouška raportování zadaného vzoru 
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Simulace barevných variant 

V tomto kroku byly vybrány zajímavé barevné varianty – co do podobnosti 

s předpokládanými barvami originálu i další varianty. 

 

Obr.25- simulace barevných variací 
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Realizace I – první pokus 

Bylo rozhodnuto vytkat variantu s uspořádáním v klasickém raportu. Zde na obrázku 

25 je zobrazen líc i rub zhotovené tkaniny (realizace je přílohou této práce). 

  

líc rub 

Obr. 26– Realizace vzoru 

Je zřejmé, že zvolené vazby vedly ke „slití“ vzoru v líci. Kupodivu rubní strana vzoru 

je lépe prokreslená. Na základě těchto prvních zkoušek bylo rozhodnuto provést 

úpravy kontur, zvolené kontury jsou příliš tenké a pro další odvozené motivy byly 

kontury zesíleny na dvojnásobek. Taktéž byly lehce ručně upraveny vazby. 

Realizace I – po opravě 

  

Líc rub 

Obr. 27 – Realizace vzoru 
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4.4 Dosazení vazeb, simulace a realizace vzoru – varianta 2, 3 
 

Dále byly tvořeny varianty vzorů, zde jsou uvedeny vybrané varianty – práci bez 

okruží (v přesazeném raportu), a další motivy. 

Varianta 2 – práci bez okruží 

    
Obr. 28- raport varianty 2 

 

Simulace barevných variant 

 

 
Obr. 29- barevné varianty vzoru 2 
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Varianta 3 – osamělí ptáci 

 

 

Obr: 30- Motiv – osamělí ptáci 

Simulace barevných variant 

 

Obr: 31- Motiv – ptáci bez okruží 
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4.5 Dosazení vazeb, simulace a realizace vzoru – varianta 4 
Výrazným motivem v původním vzoru jsou rozety na křídlech ptáků. Bylo 

rozhodnuto, pokusit se o využití tohoto motivu na celoplošném vzoru. 

Varianta 4 - rozeta 

 

Obr:32- Motiv – rozety 

Simulace barevných variant  

 

 

Obr. 33- Barevné varianty rozet  
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4.6 Zhodnocení technologického zpracování vzoru žakárské 

tkaniny 
 

Návrh trojútkové tkaniny byl simulován v PC v programovém prostředí a pak vybrané 

varianty realizovány v několika barevných variantách většinou s bílou osnovou. U 

všech návrhů byly použity lesklé příze. V oblasti bytového textilu lze tento utkaný 

návrh použít například jako dekorační tkaninu.  

Byly vytkány pouze varianty vzoru 1. Zbývající varianty jsou zpracovány v EAT 

systému ve formě návrhu i s navrženými vazbami. 

Původní návrh vzoru 1 nevyhovuje estetickým požadavkům z důvodu slití barevných 

kontur v okruží i v hlavním motivu. Bylo proto rozhodnuto tento motiv stylizovat a 

opravit konturu okruží (viz příloha 1 a 3). Při zpracování vzoru bylo nutné ručně 

upravit návaznost vazby ve střídě (viz příloha 2). Po vazebných a kresebných 

úpravách vzoru byla vytkána stylizovaná analogie repliky nalezené na textilní škole 

v Liberci (viz příloha 4) a barevná analogie na originál tkaniny nalezené v královské 

hrobce (viz příloha 5). 
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5. Závěr 
 

Hlavním tématem práce je hledání inspiračních zdrojů v oblastech historických tkanin 

uchovaných v souvislostech s  vývojem českých zemí.  

V úvodní části je proveden přehled archeologických nálezů jako pramenů poznání 

textilní produkce. Je proveden přehled vybraných výzkumných a paměťových 

institucí, které se zabývají textiliemi z období raného středověku. Byly navázány 

kontakty s významnými osobnostmi, které se věnují archeologii a restaurování, 

konzervování a uchovávání těchto artefaktů. 

Současný výzkum raně středověkých textilií se opírá jednak o výzkum fragmentů 

textilií z archeologických průzkumů a také zvláště unikátní kolekce středověkých 

textilií získaná při archeologických výzkumech, především pohřebiště na Pražském 

hradě bylo nejvýznamnější nekropolí českých panovníků a jejich příbuzných.  

Zajímavé je poznání nálezových okolností těchto tkanin a jejich mnohdy ne zcela 

příznivého osudu. Během archeologických a restaurátorských prací došlo k pomíchání 

textilií a při vytkávání replik ve 20. století došlo k velikému poztrácení nalezených 

fragmentů. Díky kontaktům se podařilo získat přístup do depozitářů s originály (PH) a 

replikami tkanin (UPM). Protože poslední vydání knihy, která všech 20 replik 

dokumentuje ve veřejně dostupné publikaci, je tištěno černobíle – došlo k nafocení a 

zdokumentování alba replik z UPM pro další inspirační zdroje. 

Zvláštní pozornost je věnována brokátu s dvojicemi ptáků v kruzích. Jsou zde 

podrobně sledovány nálezové okolnosti této tkaniny.  

Replika byla zhotovena ve 30. letech v SPŠT v Liberci a ještě znova v 50. letech – 

technický rozbor nedochován, na podzim roku 2013 se objevila v soukromých 

sbírkách – byla zapůjčena pro snazší realizaci této práce. Byl taktéž získán 

technologický rozbor. 

Praktická část této práce zahrnuje vytvoření návrhů víceútkových tkanin 

inspirovaných tkaninou nalezenou v královské hrobce, brokátem s dvojicemi ptáků 

v kruzích (původ Itálie- X. - XI. století – viz kapitola 3). Již při tkaní replik jistě tkalci 

ocenili zjednodušenou výrobu tkaniny díky postupnému zdokonalování výrobních 

technik. V dnešní době je tato práce zjednodušená také díky softwaru DesignScope 
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Victor. Kromě vynaloženého úsilí je ušetřen i čas a náklady na realizaci tkanin. 

Původním záměrem bylo utkání přesné repliky, čehož nebylo dosaženo pro stylizaci a 

zmenšení velikosti vzoru. V EAT systému byly proto zpracovány alespoň simulace 

vzorových úprav této tkaniny. Zmenšený a stylizovaný vzor byl navíc utkán na 

žakárském tkacím stroji s elektrickým řízením, který je k dispozici na Fakultě textilní 

Technické univerzity v Liberci.  

V průběhu tvorby tkaniny bylo rozhodnuto o několika důležitých obměnách, které 

byly nezbytné pro vyšší kvalitu výrobku. Při snaze docílit věrné kopie vzoru 

z fragmentů tkanin se nebral zpočátku zřetel na dispozice žakárských strojů, kvůli 

čemuž vedly zvolené vazby ke „slití“ vzoru v líci. Kupodivu rubní strana vzoru je lépe 

prokreslená. Na základě těchto prvních zkoušek bylo rozhodnuto provést úpravy 

kontur, zvolené kontury byly příliš tenké, a proto pro další odvozené motivy byly 

kontury zesíleny na dvojnásobek. Pro lepší vzhled tkaniny bylo taktéž nutné ručně 

upravit vazebnou návaznost. Hotový a zcela upravený motiv byl utkán ve dvou 

barevných dezénech, první byl analogií na repliku zapůjčenou ze soukromé sbírky, a 

druhá varianta je analogií na originál z královské hrobky. 

V oblasti bytového textilu lze tento utkaný návrh použít například jako dekorační 

tkaninu.  
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